
Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 10 juni 

Kallelse/Underrättelse
 

till Sammanträde
 

 Kommunfullmäktige 

2016 V 25 

Onsdag

22 

Juni 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 22 juni 
2016, klockan 13.00 i matsalen på Hjalmar Strömerskolan. 

Ärenden enligt föredragningslista 

För möjligheter till gruppsammanträden har följande lokaler bokats 
från klockan 9.00: 
S-gruppen  Matsalen på Hjalmar Strömerskolan
Alliansen  
Rättvis demokrati 

Lärarnas matsal på Hjalmar Strömerskolan 
Virgo, kommunkontoret 

Sverigedemokraterna  Svaningen, kommunkontoret 

Vid förhinder ring 0670-161 06 i så god tid som möjligt! 



FÖREDRAGNINGSLISTA 

Blad nr 

Kommunfullmäktige 2016-06-10 2 

Plats och tid Onsdagen den, klockan 13.00, matsalen på Hjalmar Strömerskolan 
För sammanträde 

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, då allmänheten 
ges möjlighet att ställa frågor till de politiska partierna 

Information 

Välfärdsbokslut och Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 

Kl. 15.00: Landshövdingen delar ut stipendium från Stiftelsen H.M. Konung-
ens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige till IFK Kyrktåsjö. 

Ärenden 1. Upprop

2. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid
och plats för protokollets justering

3. Sammanträdets kungörande

4. Information från kommunrevisionen

5. Svar på medborgarförslag om uteplatsen mellan Gran-

backen och Strömbacka
Kommunstyrelsen § 123/2016

6. Svar på medborgarförslag om anläggande av en labyrint

Kommunstyrelsen § 142/2016



FÖREDRAGNINGSLISTA 

Blad nr 
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7. Svar på motion om att stärka varumärket Strömsunds
kommun

Kommunstyrelsen § 92/2016

8. Svar på motion om nya stödområdesindelningar för

jordbruk
Kommunstyrelsen § 122/2016

9. Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond
för att investera i människor

Kommunstyrelsen § 141/2016

10. Bokslutsprognos per 30 april 2016

Kommunstyrelsen § 156/2016

11. Budgetdirektiv och budgetramar 2017

Kommunstyrelsen § 159/2016

12. Ansökan om anslag till byte av ytskikt i Virveln, Folkets
Hus

Kommunstyrelsen § 90/2016

13. Upprustning av Saga-lokalen

Kommunstyrelsen § 91/2016

Bilaga 1-3 

                               Särskild bilaga

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har fått bokslutsprognosen
tidigare



FÖREDRAGNINGSLISTA 

Blad nr 
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14. Ansökan om projektmedel från AMIF

Kommunstyrelsen § 93/2016

15. Begäran om anslag för inköp av inventarier i försko-
lorna

Kommunstyrelsen § 97/2016

16. Ansökan om tilläggsanslag för luftbehandlingsanlägg-
ningar i Hotings och Hammerdals reningsverk

Kommunstyrelsen § 106/2016

Bilaga sid 4-5 

17. Ansökan om stöd för anläggande av konstgräsplan

Kommunstyrelsen § 109/2016

Bilaga sid 6-8 

18. Reglemente för kommunrevisionen

Kommunstyrelsen § 116/2016

19. Höjning av avgiftstak inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsen § 117/2016

Bilaga sid 9-10 

20. Höjning av administrationsavgiften för intyg för bo-
stadsanpassning

Kommunstyrelsen § 118/2016



FÖREDRAGNINGSLISTA 

Blad nr 
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21. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samord-
ningsförbundet i Jämtlands län 2015

Kommunstyrelsen § 119/2016

Handlingar finns på intranätet och hemsidan
https://www.stromsund.se/22086.html
http://www.stromsund.se/5632.html

22. Årsredovisning för Destination South Lapland AB 2015

Kommunstyrelsen § 120/2016

Handlingar finns på intranätet och hemsidan
https://www.stromsund.se/22086.html
http://www.stromsund.se/5632.html

23. Årsredovisning för South Lapland Eco Invest AB 2015

Kommunstyrelsen § 121/2016

Handlingar finns på intranätet och hemsidan
https://www.stromsund.se/22086.html
http://www.stromsund.se/5632.html

24. Detaljplan för fastigheten Ströms-Näset 1:57 m.m.
Näsviken

Kommunstyrelsen § 126/2016

Bilaga sid. 11-30 

25. Feriearbeten 2016 och 2017

Kommunstyrelsen § 150/2016

https://www.stromsund.se/22086.html
http://www.stromsund.se/5632.html
https://www.stromsund.se/22086.html
http://www.stromsund.se/5632.html
https://www.stromsund.se/22086.html
http://www.stromsund.se/5632.html


FÖREDRAGNINGSLISTA 

Blad nr 
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26. Delårsrapport per april 2016 för Jämtlands Räddnings-
tjänstförbund

Kommunstyrelsen § 153/2016

Handlingar finns på intranätet och hemsidan
https://www.stromsund.se/22086.html
http://www.stromsund.se/5632.html

27. Val av ersättare i barn-, kultur- och utbildningsnämn-
den efter Hanna Svensson (v) för tiden intill den 31 de-
cember 2018

28. Avsägelse från Fredrika Lundin (m) av de kommunala
uppdragen

29. Val av ledamot i barn-, kultur- och utbildningsnämnden
för tiden 1 juli 2016-31 december 2018

30. Motion om ”Årets Gröna Guld” i Strömsunds kommun

31.  Eventuella motioner/medborgarförslag/interpellationer/
frågor som kommit in efter utskick av kallelsen

32. Delgivningar

a) Rapportering från socialnämnden § 69/2016 enligt 16 kap 6 f § soci-
altjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt enligt
28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS

b) Regionfullmäktige har den 11-12 april 2016 beslutat att utse Fredrik 
Ejenstam (kd), Frösön, som ny ersättare, istället för Lillemor Bran-
dum, i gemensamma nämnden för Närvård Frostviken.

Bilaga sid. 31 

https://www.stromsund.se/22086.html
http://www.stromsund.se/5632.html


FÖREDRAGNINGSLISTA 

Blad nr 
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c) Årsredovisning 2015 för Strömsunds Hyresbostäder AB

Handlingar finns på intranätet och hemsidan
https://www.stromsund.se/22086.html
http://www.stromsund.se/5632.html

d) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående
medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov t.o.m.
KF § 43/2016:

Budget 2016 1 050 000:- 

Utdelat * - 1 013 000:- 

Återstår 37 000:- 

*)  Överskott turismen: 512 tkr 
ÖF skuldrådgivning: 230 tkr 
KLF ombudgetering drift: 271 tkr 

e) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående
medel från det extra statsbidraget

Extra statsbidrag (exkl. bidrag  27 901 000:-
från Skolverket 3 818 000:-)

Fördelat enl. KF § 7/2015 - 16 950 000:- 

Återstår  10 951 000:- 

Ardis Lindman Lena Haglund 
Ordförande Sekreterare 

https://www.stromsund.se/22086.html
http://www.stromsund.se/5632.html
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Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-04-26  16  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 90 Dnr 2016.79 297 
 
Ansökan om anslag till byte av ytskikt i Virveln, Folkets Hus 

Strömsunds Turism och Strömsunds Folketshusförening anhåller om me-
del för byte av ytskiktet på golvet i Virveln på Folkets Hus i Strömsund. 
 
Ytskiktet är inte bytt sedan huset byggdes för 30 år sedan och har efter ett 
antal slipningar blivit så dåligt att det måste bytas. 
 
Kostnaden är beräknad till ca 200 000 kronor. 
 
Denna åtgärd är inte medtagen i fastighetsförvaltningens planerade un-
derhåll 2016. 
 
Fastighetsförvaltningen anser att golvet i Virveln är slitet och i behov av 
byte till nytt golv. Man bör samtidigt se över hela lokalens behov på för-
bättringar i samband med golvbyte, t.ex. belysningen som i dag är av 
gammal ”typ glödljus”. Glödljusbelysning är energikrävande och har ett 
högt underhållsbehov dvs. kort tid mellan byte av ljuskällor. Därför före-
slår teknik- och serviceförvaltningen att övriga åtgärder utförs samtidigt 
som golvet byts. 
 
Beräknad kostnad för byte av glödljusbelysning (96 st) i tak till ny LED- 
belysning med ljusreglering, beräknas till ca 200 000 kronor. 
 
Teknik- och serviceförvaltningens förslag till beslut: 
 
Om kommunstyrelsen bedömer åtgärderna som prioriterade, utförandet 
och kostnaden för dessa skälig föreslår TSF att 200 000 kronor till nytt 
golv och 200 000 kronor till ny belysning anslås för ändamålet. 
 
I annat fall föreslås att åtgärderna planeras in i fastighetsförvaltningens 
underhållsplan för 2017. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 78/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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Justering (Sign) 
  

§ 90 forts. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. För byte av ytskiktet på golvet i Virveln anslås 200 000 kronor. 
 
2. Medel anvisas från det extra statsbidraget 2016. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Fastighetsförvaltningen får i uppdrag att se över vilka underhållsbehov 
som finns på Folkets Hus i Strömsund. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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Justering (Sign) 
  

§ 91 Dnr 2016.101 299 
 
Upprustning av Saga-lokalen 

År 1957 byggdes ett nytt kommunhus i Strömsund. Samtidigt byggdes 
också tillhörande kulturbyggnad (Sagahuset) för teater, bio, dans, kondis 
m.m.  Lokalerna användes frekvent fram till 1986 då det nybyggda Fol-
kets Hus, till största del, övertog Sagahusets funktion. Saga-lokalen för 
bio och teater har därefter använts sporadiskt men har hela tiden haft en 
årlig driftkostnad. 
 
Under de senaste 10-15 åren har många önskemål framkommit om att 
kunna använda Saga-lokalen till diverse kulturella aktiviteter, inte minst 
från gymnasiets estetprogram, kulturskola, teatergrupper och i kommu-
nens integrationsarbete. Undantagsvis har lokalen fått användas med till-
hörande restriktioner, i första hand beroende på undermålig ventilation. 
 
Möten med representanter från barn-, kultur- och utbildningsnämnden, 
skolor, medborgare, teknik- och serviceförvaltningen, kommunledning 
m.fl. visar att det finns en gemensam strävan att med minimal insats 
kunna använda Saga-lokalen igen för enklare arrangemang. Lokalen kan 
då också användas internt i kommunens verksamhet.  
 
Följande åtgärder behövs: 
 
• Åtgärder för att åter få igång en fungerande ventilation   375 000 kr 
• Tillgänglighetsanpassning med enkla hissar vid entré  200 000 kr 

och scen   
• Byggnadsarbeten (entrédörr, fläktrum …)     300 000 kr 
• Övriga åtgärder (el, oförutsett)     150 000 kr 
 
Av de nödvändiga åtgärderna (totalt 1 025 000 kronor) är 750 000 kronor 
att betrakta som underhåll och 275 000 kronor som investering. 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar följande: 
 
1. För åtgärder som betraktas som underhåll avsätts 750 000 kronor. Me-

del anvisas från kommunens extra statsbidrag 2016. 
 
2. För åtgärder som betraktas som investering anvisas 275 000 kronor ur 

kommunstyrelsens ospecificerade investeringsbudget 2016. 
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Justering (Sign) 
  

§ 91 forts. 
 
3. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur lokalen ska 

användas.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. För åtgärder som betraktas som investering anvisas 275 000 kronor ur 
kommunstyrelsens ospecificerade investeringsbudget 2016. 

 
2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur lokalen ska 

användas.  
 
3. Riktlinjerna fastställs av kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. För åtgärder som betraktas som underhåll avsätts 750 000 kronor.  
 
2. Medel anvisas från kommunens extra statsbidrag 2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Kommunchefen 
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Justering (Sign) 
  

§ 92  Dnr 2016.21  105 
 
Motion om att stärka varumärket Strömsunds kommun 

Göran Bergström (s) och Britt-Inger Roos (c) har i en motion den 20 janu-
ari 2016 lämnat in en motion om att stärka varumärket Strömsunds kom-
mun. Bilaga 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2016, § 19, att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 84/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen besvaras enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
 
 
 
 
  
 

  





  

FÖRSLAG TILL 
SVAR 
 
2016-04-05 
 

 
 
 
 

 

  

  
 

 
 
 
 
Svar på motion om att stärka varumärket Strömsunds kom-
mun 

Ordföranden och vice ordföranden i Strömsunds Utvecklingsbolag AB har 
lämnat en motion enligt nedan: 
 
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Strömsunds Turism att se över möj-
ligheterna att aktivt, i projektform, arbetar för att stärka varumärket 
Strömsunds kommun (som geografisk plats, ej administrativ enhet) 
 
Som bakgrund beskriver man problematiken med mediabevakning och 
behovet att lyfta fram allt det positiva som sker av enskilda, i föreningar, 
företag och kommunen. 
 
Syfte 

Syftena med att göra kommunen känd (place branding) är flera: 
• Att medborgare, nyanlända och asylsökande bor kvar och att in-

flyttningen ökar 
• Bättre möjligheter till rekrytering av personal 
• Ökad turism och handel 
• Fler event med fler deltagare i eventen 
• Ökande affärsmöjligheter för företag och etablering av nya företag 
• Tilltro till samhällsfunktionerna och stolthet över orten/bygden 

 
Läget i dag 

Strömsunds kommun bidrar i dag till att stärka varumärket bl.a. genom: 
• Aktivt förse media med underlag 
• Ny hemsida 
• Informationsinsatser för att synliggöra möjligheter till studier på 

gymnasial- och eftergymnasial nivå. 
• Föreläsningar och deltagande i konferenser för spridning av goda 

exempel kring mottagande av nyanlända barn 
• Deltagande på sociala medier 
• Marknadsföring av evenemang och idrottsutövare 
• Deltagande i turistutvecklingsprojektet INTILL och delägarskap i 

Destinationsbolaget South Lapland (DSL) 
o Viktigt att vår profilering stämmer överens med DSL och IN-

TILL 
• Stöd till företag, nyföretagande och företagsetableringar 
• Inflyttningsaktiviteter t.ex. i Holland 



  

FÖRSLAG TILL 
SVAR 
 
2016-04-05 
 

 
 
 
 

 

  

  
 

• Rekryteringsaktiviteter t.ex. via sociala medier, vår nya jobbappli-
kation på Facebooksidan 

• Aktivt försöka påverka stat, region och myndigheter i för medbor-
garna viktiga frågor som post, polis, mobiltelefoni och bredband 

• Aktivt delta i regionala och nationella nätverk 
 
Konkurrensen mellan olika områden/orter om besökare, inflyttare före-
tagsetableringar och arbetskraft ökar varför behovet att stärka varumärket 
ökar. 
 
Den nya turiststrategin som är under utveckling är en viktig del för att 
stärka varumärket.  
 
Det är dock lätt att bli hemmablind varför vi i vårt kommande arbete be-
höver använda våra samarbetspartners som t.ex. JHT, Akademi Norr och 
INTILL-projektet för att få synpunkter och idéer. 
 
Ytterligare åtgärder för att stärka varumärket torde krävas. 
 
Strömsund Turism får uppgiften att till kommunstyrelsen föreslå åtgärder 
för att stärka varumärket. 
 
Motionen anses därmed besvarad. 
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§ 93 Dnr 2016.109 612 
 
Ansökan om projektmedel från AMIF 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen har i samråd med andra förvalt-
ningar och verksamheter i kommunen identifierat utvecklingsområden 
och behov av åtgärder i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. 
 
AMIF, Asyl-, migrations- och integrationsfonden, kan genom projektme-
del bidra till ett utvecklingsarbete som innebär att de identifierade åtgär-
derna genomförs.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen har utifrån de behov som fram-
kommit utformat en projektansökan till AMIF. Projektet, Best practice 
Strömsund, kommer att använda erfarenheter, metoder och modeller från 
tidigare projekt som Strömsunds kommun genomfört. 
  
Projektets mål är att 
 
• förbättra mottagnings- och introduktionsprocessen för ensamkom-

mande flyktingbarn, både asylsökande och med uppehållstillstånd, ge-
nom att sammanställa, justera, testa och sprida en pedagogisk modell 
byggd på bästa praxis för introduktionen av ensamkommande flyk-
tingbarn 

• utveckla ett kurskoncept för ensamkommande barn i gymnasieskolan 
utifrån grundskolans läroplan vad gäller mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar i skolan och i samhället. 

 
Grundskolans läroplan säger att varje elev efter genomgången grund-
skola bl.a. ska kunna samspela i möten med andra människor utifrån 
kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och 
historia samt har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänsk-
liga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället. De 
elever som genomgått svensk grundskola kan när de kommer till gymna-
sieskolan ha ett försprång vad gäller dessa områden.  

Projektets arbete ska med utgångspunkt i läroplanen för grundskolan öka 
målgruppens förståelse för grundläggande mänskliga rättigheter, jäm-
ställdhet och demokrati. Modellen som tas fram i projektet ska även inne-
hålla en strategi för ”Early warning” för att kunna sätta in tidiga insatser 
och stöd när någon ur målgruppen visar riskbeteenden. 
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§ 93 forts. 
 

Genom projektet kan RCI:s (Resurscentrum för integration) arbetsmetod 
användas för ensamkommande barn. Det möjliggör kontinuitet och un-
derlättar processen med att utveckla ett systematiskt och kvalitativt arbete 
som når alla ensamkommande barn.  Kunskap och erfarenheter ackumu-
leras så att en expertfunktion skapas som både kan arbeta direkt med 
målgruppen, men även kan fungera som stöd och resurs till personal som 
arbetar med ensamkommande barn.  
 
Det direkta arbetet med målgruppen sker bl.a. genom schemalagda lek-
tionspass i samarbete med gymnasieskolan. Ett program för hur arbetet 
ska läggas upp sker med hjälp av metoder som utvecklats i tidigare pro-
jekt. Som stöd för arbetet finns elevhälsa, pedagog, skolledare och ett ge-
nom projektet utökat RCI. För uppföljning och vidare, bredare arbete 
finns personalen på HVB-hemmen.  
 
Personal och vuxna runtomkring barnen erbjuds utbildning i jämställd-
het, jämlikhet och den värdegrund som skolan och samhället bygger på. 
Personalen ska kunna ha en grund i relationskompetens och ett normkri-
tiskt förhållningssätt. Externa experter upphandlas som föreläsare och ut-
bildare samtidigt som lokala specialkompetenser inom Strömsunds 
kommuns verksamheter används.  
 
Projektperiod: 2016-08-01 – 2019-07-31 
 
Projektkostnader: Totalt 8 625 785 kronor, varav medfinansiering från AMIF 
med 75 %, 6 469 339 kronor. 
 
Medfinansiering från projektägare är 2 156 446 kronor varav ca 500 000 
kronor i kontanta medel, fördelat på 3 år.  
 
Projektpersonalen omfattar 1 tjänst som projektledare, 1 tjänst till RCI , 0,5 
tjänst administratör och 0,2 tjänst ekonom. Övriga tjänster avser arbete 
som utförs av befintlig personal i HVB-hemmen, skolan och socialtjäns-
ten.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag till beslut: 
 
1. Strömsunds kommun lämnar in ansökan för projektet, Best practice 

Strömsund, till AMIF.  
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§ 93 forts. 
 
2. Strömsunds kommun medfinansierar projektet med sammanlagt 

500 000 kronor i kontanta medel under projektets första år, under för-
utsättning att sökta medel erhålls från AMIF.  

 
3. Medel anvisas från kommunens extra statsbidrag 2016. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 85/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Strömsunds kommun lämnar in ansökan för projektet, Best practice 
Strömsund, till AMIF.  

 
2. Strömsunds kommun medfinansierar projektet med sammanlagt 

500 000 kronor i kontanta medel under projektets första år, under för-
utsättning att sökta medel erhålls från AMIF.  

 
3. Medel anvisas från kommunens extra statsbidrag 2016. 
 
_____  
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§ 97 Dnr 2016. 118 290 
 
Begäran om anslag för inköp av inventarier i förskolorna 

Det stora behovet av nya inventarier inom förskolan har uppmärksam-
mats vid flera tillfällen. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden fick den 9 
februari 2016 information från förskolecheferna om ett skriande behov av 
nya inventarier i verksamheten vilket föranledde att de uppmanades att 
inventera vad som måste åtgärdas. Det har också framkommit i samband 
med Skolinspektionens regelbundna tillsyn i kommunen under första 
kvartalet 2016.  
 
Förskolechefernas inventering visar att det bland annat finns behov av 
inköp av snabbare diskmaskiner, torkskåp, ljuddämpande bord och texti-
ler, matbord, triptrappstolar och andra stolar, skötbord, skåp, hurtsar, 
lampor, förvaringshyllor, bokhyllor och grindar.  
 
Inventeringen visar på ett totalt inventariebehov på ca 900 000 kronor. En 
del kan täckas via de medel som barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
fått ur 30-miljonerspotten. Det överskjutande behovet av medel för att 
kunna göra nödvändiga inköp är ca 500 000 kronor. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn-, kultur- och 
utbildningsnämnden tilldelas 500 000 kronor för inköp av inventarier i 
förskolorna och att medlen anvisas från kommunens extra statsbidrag 
2016. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 90/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden tilldelas 500 000 kronor för in-
köp av inventarier i förskolorna. 

 
2. Medel anvisas från det extra statsbidraget 2016. 
 
_____  
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§ 106 Dnr 2016.139 342 

Ansökan om tilläggsanslag för luftbehandlingsanläggningar 
i Hotings och Hammerdals reningsverk 

Ett arbete med att energieffektivisera kommunens lokaler har pågått un-
der flera år och efter genomgång 2014 av reningsverken kunde det kon-
stateras att åtgärder behöver göras vid Hotings och Hammerdals renings-
verk. Även åtgärder för att förbättra arbetsmiljön behöver göras. 

AVA-enheten har till 2016 beviljats investeringsmedel för att installera 
nya luftbehandlingsanläggningar i Hotings och Hammerdals reningsverk. 
Åtgärderna ska minska kostnaderna för uppvärmningen och förbättra ar-
betsmiljön. De beviljade medlen är 350 000 kronor till Hotings renings-
verk och 460 000 kronor till Hammerdals reningsverk. Nu har en upp-
handling gjorts som visar att kostnaderna för dessa projekt ligger högt 
över de anslag som beviljats. Totalt beräknas de båda anläggningarna 
kosta cirka 1, 7 miljoner kronor. 

Därför ansöker AVA-enheten om ett tilläggsanslag på sammanlagt 
887 000 kronor. 

Installation av dessa luftbehandlingsanläggningar minskar energikostna-
derna och förbättrar arbetsmiljön och lukten både inom- och utomhus. 
Investeringen beräknas vara intjänad på sex till åtta år i energibesparing. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att ansökan om tilläggsanslag avslås. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Ansökan om tilläggsanslag avslås. 

Teknik- och serviceförvaltningen får prioritera vilken anläggning som är 
mest angelägen att åtgärda. 

_____ 
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§ 109 Dnr 2015.323 826 

Ansökan om stöd för anläggande av konstgräsplan 

IFK Kyrktåsjö har i en skrivelse till kommunstyrelsen den 24 september 
2015, beskrivit sitt projekt att anlägga en konstgräsplan i anslutning till 
nuvarande fotbollsplan i Kyrktåsjö. 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2015, § 263, att man ser po-
sitivt på anläggande av en konstgräsplan i Kyrktåsjö.  

IFK Kyrktåsjö ansöker nu i en skrivelse den 25 april 2016 om 300 000 kro-
nor i stöd för att anlägga en konstgräsplan i Kyrktåsjö. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att IFK Kyrktåsjö beviljas 300 000 kronor och att 
medel anvisas ur kommunens extra bidrag 2016. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. IFK Kyrktåsjö beviljas 300 000 kronor för att anlägga en konstgräsplan
under förutsättning att projektet kommer till stånd under 2016.

2. Medel anvisas ur kommunens extra statsbidrag 2016.

Reservation 

Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 116 Dnr 2016.54 003 
 
Reglemente för kommunrevisionen  

Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen har setts över un-
der 2015. Nu har kommunens verksamhetscontroller även gjort en översyn 
av kommunrevisionens reglemente. Översynen är gjord utifrån Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) normalreglemente från 2014. 
 
Fullmäktiges presidium, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunrevi-
sionen, ordföranden i kommunens bolag samt ledande tjänstepersoner i 
kommunen och bolagen har fått möjlighet att yttra sig över förslaget. In-
komna synpunkter har arbetats in i bifogat förslag. 

 
Gällande version av kommunrevisonens reglemente fastställdes av fullmäk-
tige i november 2006 och finns publicerad i författningssamlingen på kom-
munens webbplats.  
Länk: http://www.stromsund.se/12793.html  
 
SKLs synpunkter på reglemente för revisionen finns på SKLs webbplats. 
Länk:http://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/reglementearbetsor
dning.2332.html  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 98/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Det reviderade reglementet för kommunrevisionen fastställs. Bilaga 
 
_____  
 
 
 
  
 

  

http://www.stromsund.se/12793.html
http://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/reglementearbetsordning.2332.html
http://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/reglementearbetsordning.2332.html
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Reglemente för kommunrevisionen 
 
Innehållsförteckning 
Revisionens formella reglering  § 1 
Revisorernas antal, organisation och uppdrag § 2 - 5 
Revisorernas uppgifter   § 6 - 7 
Revisorernas ekonomi och förvaltning § 8 -11 
Revisorernas sakkunniga biträden  § 12 - 13 
Revisorernas arbetsformer  § 14 - 17 
Revisorernas rapportering  § 18 - 20 
Revisorerna och fullmäktige  § 21 
Revisorernas arkiv   § 22 
Reglementets giltighet   § 23 
 
Revisionens formella reglering 

§ 1. För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revis-
ionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala 
bolag. § 2 i gällande reglemente. 

 
Revisorernas antal, organisation och uppdrag 

§ 2. Kommunen har minst en revisor från varje politiskt parti som är 
representerat i fullmäktige. Antalet revisorer ska vara minst fem styck-
en. Revisorerna utses efter allmänna val av fullmäktige. Fullmäktige 
väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revi-
sorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen och 
det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första 
året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. § 3 i 
gällande reglemente. 

 
§ 3. Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. § 4 i 
gällande reglemente. 

 
§ 4. Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer 
och ersättare till kommunens bolag samt revisorer med ersättare i 
kommunala stiftelser och kommunalförbund i det antal som fastställts 
för varje enskilt företag. § 6 i gällande reglemente. 
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§ 5. Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordfö-
rande och en vice. Rollen är att vara sammankallande och leda gemen-
samma sammankomster och sammanträden. Ordföranden utses inom 
minoritetens partier. § 5 i gällande reglemente. 

 
 
Revisorernas uppgifter 

§ 6. Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen 
av till kommunen lämnade donationsstiftelser. Ny 
 
§ 7. I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra 
sig. Ny 
 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 8. Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. Be-
redningen sker på initiativ av kommunfullmäktige och i samråd med 
revisorerna.  § 7 i gällande reglemente. 

 
§ 9. Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna 
i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna. § 8 i gällande reglemente. 

 
§ 10. För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv samman-
träder revisorerna enligt de regler som gäller för kommunal nämnd. § 9 
i gällande reglemente. 

 
§ 11. Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäkti-
ges presidium. § 10 i gällande reglemente. 

 
 
Revisorernas sakkunniga biträden 

§ 12. Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till 
sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra gransk-
ningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommu-
nens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslu-
tar själva om upphandling. § 11 i gällande reglemente. 

 
§ 13. Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelse-
lagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga 
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som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. § 12 i gällande reg-
lemente. 

 
Revisorernas arbetsformer 

§ 14. Ordförande kallar revisorerna till sammankomster i gransknings-
arbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. 
Revisorerna får kalla även sina sakkunniga och andra experter samt för-
troendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sam-
mankomster. § 13 i gällande reglemente. 

 
§ 15. Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i 
granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprät-
tas. § 14 i gällande reglemente. 

 
§ 16. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska 
tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av ordförande och ytterligare en revisor. Revisorer-
na kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Pa-
ragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 
§ 15 i gällande reglemente. 
 
§ 17. En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att 
alla revisorerna är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av 
den eller de som revisorerna utser. Ny. 
 
Revisorernas rapportering 

§ 18. Revisionsberättelse lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som 
fullmäktige bestämmer. 

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för re-
sultatet av revisorernas granskning.  
 
 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäk-
tige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 
§ 16 i gällande reglemente. 
 
§ 19. Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till kommun-
styrelsens sammanträde i oktober varje år. Utlåtandet lämnas direkt till 
fullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten. § 17 i gällande 
reglemente. 



 
 

 
Titel: Reglemente för kommunrevisionen 

4 (4) 

Id nr:  0:5 Typ:  Reglemente  Giltighetstid: Tills vidare 
   

 
 
§ 20. Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till 
fullmäktige. De sakkunnigas rapporter och bedömningar från reviso-
rerna skickas till fullmäktiges presidium så snart en granskning är av-
slutad. Fullmäktiges presidium ansvarar för vidare spridning till full-
mäktiges alla ledamöter. 

 
Detta uppfyller kravet i kommunallagen om att de sakkunnigas rappor-
ter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de 
rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revis-
ionsberättelsen. § 18 i gällande reglemente. 
 
Revisorerna och fullmäktige 

§ 21. Revisorerna och fullmäktiges presidium har överläggningar minst 
två varje år. 

 
Fullmäktiges sammanträden har en stående punkt på föredragningslis-
tan där revisorerna har möjlighet att informera om revisionens arbete 
och resultat. § 19 i gällande reglemente. 
 
Revisorernas arkiv 

§ 22. För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivla-
gen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente med tillhörande rikt-
linjer. § 20 i gällande reglemente. 

 
Reglementets giltighet 

§ 21. Reglementet gäller från den 1 juli 2016 till dess att fullmäktige fat-
tar annat beslut. 
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§ 117 Dnr 2016.155 706 
 
Höjning av avgiftstak inom äldreomsorgen 

Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet 
ingick en höjning av den avgift kommunerna får ta. 
 
• Den högsta månadsavgiften för hemtjänst och dagverksamhet, tillsam-

mans med vårdavgifter för viss långtidssjukvård, ska ändras från högst 
1/12 av 0, 48 % av prisbasbeloppet (44 300 kronor för 2016) till högst 1/12 
av 0,5392 % av prisbasbeloppet. 

• Den högsta månadsavgiften för bostad i särskilt boende ska ändras från 
högst 1/12 av 0,50 % av prisbasbeloppet till högst 1/12 av 0,5539 % av 
prisbasbeloppet. 

• Förslaget medför att kommunernas möjlighet till avgiftsuttag ökar. 
• Samtidigt som kommunerna ges möjlighet att höja avgiftstaket kommer 

bidraget till kommunalekonomisk utjämning att minska med motsva-
rande summa som avgiftsintäkterna beräknas öka med. 

 
För Strömsunds kommun innebär dessa ändringar följande: 
 
Den högsta avgift som kommunen får Höjs från 1 772 kr till 1 991 kr  
ta ut för vård och omsorg i ordinärt och per månad 
särskilt boende samt kommunal hälso- 
och sjukvård s.k. maxtaxa 
 
Korttidsvård  Höjs från 59 kr till 66 kr  
Beräkning: 1/30 av 1 991 kr per dag 
= 66 kr per dag 
 
Maxavgiften justeras årligen efter regeringens fastställda prisbasbelopp 
 
Socialnämnden beslutade den 27 april 2016, § 44, att föreslå kommunfull-
mäktige att anta förslag till höjt avgiftstak inom äldreomsorgen från och 
med den 1 juli 2016. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 100/2016 
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§ 117  forts. 

Yrkanden 

* Göran Espmark (c) yrkar att avgiftstaket inte ska höjas. 
 
* Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till eget yr-
kande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till höjt avgiftstak inom äldreomsorgen antas och gäller från och 
med den 1 juli 2016. 
 
Reservationer 

Göran Espmark (c), Eira Roos (c), Håkan Espmark (m), Simon Högberg (m), 
Hans Elmbjer (sd) och Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Göran Espmarks yrkande. 
 
_____  
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§ 118 Dnr 2016.156 706 

Höjning av administrationsavgiften för intyg för bostadsan-
passning 

I lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag framgår enskildas möjlighet 
att söka om bidrag för anpassning av bostaden. Anpassningen ska syfta till 
att öka tillgängligheten av bostaden utifrån den enskildes funktionshinder. 
Boverket fungerar som tillsynsmyndighet för detta. I de flesta fall behöver 
detta styrkas genom intyg från sakkunnig. Boverket hänvisar till arbetstera-
peut och läkare som sakkunniga. 
 
Kommunens arbetsterapeuter utfärdar dessa intyg mot en administra-
tionskostnad på 250 kronor som hittills följt utvecklingen av patientavgiften 
inom primärvården för besök hos läkare. Den enskilde kan vända sig till 
kommunen eller regionen för intygsutfärdande och då bör kostnaden för 
den enskilda vara densamma. Den 1 april 2016 höjdes patientavgiften inom 
Region Jämtland Härjedalen till 300 kronor. 
 
Socialnämnden beslutade den 27 april 2016, § 45, att föreslå kommunfull-
mäktige att besluta att administrationsavgiften som tas ut för att utfärda in-
tyg för bostadsanpassning från arbetsterapeut inom kommunrehab höjs till 
300 kronor och att administrationsavgiften fortsättningsvis ska följa utveckl-
ingen av patientavgiften inom Region Jämtland Härjedalen.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 100/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Administrationsavgiften för intyg för bostadsanpassning höjs till 300 kro-
nor. 

 
2. Administrationsavgiften ska fortsättningsvis följa utvecklingen av pati-

entavgiften inom Region Jämtland Härjedalen. 
 
3. Beslutet gäller från och med den 1 juli 2016. 
_____  
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§ 119 Dnr 2016.133 042 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsför-
bundet i Jämtlands län 2015 

Årsredovisning har upprättats för förbundet för år 2015. 
 
Revisorerna har i en revisionsberättelse tillstyrkt att förbundsstyrelsens års-
redovisning godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 101/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisningen godkänns. 
 
_____  
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§ 120  Dnr 2016.95 042 
 
Årsredovisning för Destination South Lapland AB 2015 

Årsredovisning har upprättats för bolaget för år 2015. 
 
Auktoriserad revisor tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfri-
het för räkenskapsåret. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 102/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisningen godkänns. 
 
_____  
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§ 121  Dnr 2016.96 042 
 
Årsredovisning för South Lapland Eco Invest AB 2015 

Årsredovisning har upprättats för bolaget för år 2015. 
 
Auktoriserad revisor tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfri-
het för räkenskapsåret. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 103/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisningen godkänns. 
 
_____  
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§ 122  Dnr 2015.385 144 
 
Svar på motion om nya stödområdesindelningar för jordbruk 

Susanne Hansson (s), Göran Bergström (s), Göran Espmark (c), Britt-Inger 
Roos (c) och Simon Högberg (m) har den 5 november 2015 lämnat in en mot-
ion om nya stödområdesindelningar för jordbruk och där motionslämnarna 
önskar att kommunen undersöker möjligheterna till att kunna inhandla lo-
kalt producerad mjölk. Bilaga 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 104/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen besvaras enligt bilaga. 
 
_____  
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Svar på motion om nya stödområdesindelningar för jordbruk 

Susanne Hansson (s), Göran Bergström (s), Göran Espmark (C), Britt-Inger 
Roos (c) och Simon Högberg (m) har den 5 november 2015 lämnat in en 
motion om nya stödområdesindelningar för jordbruk och där motions-
lämnarna önskar att kommunen undersöker möjligheterna till att kunna 
inhandla lokalt producerad mjölk. 
 
Strömsunds kommun har tagit del av de förändringar som gjorts i stöd-
områdesindelningen. Kommunen har inte getts möjlighet att lämna några 
synpunkter innan indelningen trätt ikraft. 
  
Den stora förändring som skett för de jordbrukare som plötsligt placerats i 
annat område är oacceptabel. Kommunen försöker därför på olika sätt att 
påverka beslutet. 
  
En, om än komplicerad metod, är att genom upphandling stödja lokala 
jordbrukare. I bilaga ges ett exempel på hur upphandling av mjölk kan 
ske. De kommunala upphandlingarna är dock en liten del av allt som kon-
sumeras av medborgarna i vår kommun. Varje medborgare kan med sitt 
val också stödja det lokala jordbruket och livsmedelsindustrin. 
 
Motionen anses därmed besvarad. 
 



  

 
2016-05-10 
 

 
 
 
 

 

  

  
 

 
 
 
 
Upphandling av mjölk 

Viktiga grundprinciper i upphandlingslagstiftningen 

En av grundprinciperna inom offentlig upphandling är icke-diskrimine-
ring vilket i praktiken innebär att kommunen som upphandlande myn-
dighet inte kan välja leverantör utifrån leverantörens geografiska hemvist. 
En annan grundprincip är likabehandlingsprincipen, dvs. att alla anbuds-
givare ska hanteras lika, detta då oavsett var de har sin geografiska hem-
vist eller hur stora/små de är som företag. Att därmed ange i en upphand-
ling att mjölkleverantören ska vara en lokal producent är inte förenligt 
med lagstiftningen och kommer med högsta sannolikhet att överprövas.  
 
Andra vägar att underlätta för lokala mjölkproducenter 

Det finns dock andra vägar att gå när det gäller att ge bra förutsättningar 
för den lokale mjölkproducenten att leverera till kommunen och där den 
då gör det i konkurrens med andra på lika villkor. 
 
1) Upphandlingens ”förpackning” – att i den gemensamma livsmedels-

upphandlingen i länet ge möjlighet att lämna enbart på mjölk och då 
även möjligheten att leverera mindre mängder (t.ex. per ort inom 
kommunen) så att leverantören inte behöver leverera hela kommunens 
behov av mjölk. Dock måste man se över kraven på förpackningar och 
transporter så att det också blir hanterbart för våra kök. Möjligen måste 
man ha en avropsordning där vi har en reservleverantör om den lokala 
leverantören inte kan leverera mjölk en vecka. 

 
 Detta bör vägas mot att en uppdelning i allt för hög utsträckning kan få 

effekten att övriga delar blir ointressanta för en större aktör. Det kan bli 
så att en stor grossist tycker det blir för mycket arbete och att det blir för 
liten kostnad att sprida på ett större sortiment varför man avstår från 
att lämna anbud. Vi har dock historiskt ofta valt att ge möjligheten att 
lämna enbart på mjölk och mejeriprodukter. 

 
2) Underleverantör till befintlig leverantör – i dag är det Martin & Servera 

som levererar mjölk från Norrmejerier (regionalt) till kommunens kök. 
De lokala mjölkproducenterna kan ta kontakt med dem och se över 
möjligheten att kunna leverera till dem och kommunen kan då i sin tur 
avropa denna mjölk vid inköp till köken. 
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§ 123 Dnr 2015.317 319 
 
Svar på medborgarförslag om uteplatsen mellan Granbacken 
och Strömbacka 

Boende och personal på Granbacken, Utsikten och Strömbacka har den  
22 september 2015 lämnat in ett medborgarförslag om uteplatsen mellan 
Granbacken och Strömbacka. Bilaga 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 98/2016 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar följande:  
 
Sista stycket i förslaget till svar tas bort. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram en kostnadsbe-
räkning för förbättring av utemiljön vid Granbacken/Strömbacka. 
 
Kostnadsberäkningen redovisas till kommunstyrelsen den 28 juni 2016. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med ändring en-
ligt Gudrun Hanssons yrkande och finner bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget besvaras enligt bilaga. 
 
_____  
 
 
 
 
 

  





  

FÖRSLAG TILL 
SVAR 
 
2016-05-10 
 

 
 
 
 

 

  

  
 

 
 

 

Medborgarförslag om utemiljön vid Granbacken/Strömbacka 

Boende och personal vid Granbacken, Utsikten och Strömbacka i Ström-
sund har i ett medborgarförslag föreslagit förbättringar av utemiljön kring 
de aktuella boendena. 
 
Förslag och idéer för bättre utemiljö har diskuterats i omgångar under 
åren utan att några större åtgärder genomförts förutom den kåta som upp-
förts och nu är färdig att ta i bruk. 
 
Markarbeten kring denna ska färdigställas så att tillgänglighet möjliggörs 
för alla till invigningen som planerats till början av sommaren 2016. Gång-
vägar och staket vid anläggningen kommer att städas upp och justeras i 
samband med detta.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen avser då också att se över vad som i öv-
rigt är möjligt att göra för att förbättra utemiljön inom ramen för fastighets-
förvaltningens tillgängliga resurser. 
 
Förslagsställarna önskar i sin skrivelse även en uteplats i likhet med den 
som anlades vid Solbackens boende för några år sedan. 
 
Denna tillkom efter att vård- och socialförvaltningen påtalat behov efter 
flytt av verksamheten från före detta Skogsgläntan till Solbacken och 
kommunstyrelsen avsatte då särskilda investeringsmedel för åtgärderna.  
 
Kostnaden uppgick till ca 300 000 kronor för den uteplatsen. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram en kostnadsbe-
räkning för förbättring av utemiljön vid Granbacken/Strömbacka. Kost-
nadsberäkningen ska redovisas till kommunstyrelsen den 28 juni 2016. 
 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
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§ 150 Dnr 2016.184 786 
 
Feriearbeten 2016 och 2017 omfattning och ersättning 

Ungdomar i åldrarna 15-18 år erbjuds möjlighet att ansöka om feriearbeten 
inom kommunens verksamheter under sommaren. Feriearbeten erbjuds fyra 
veckor inom vård- och socialförvaltningen till en ersättning av 57 kr/timme, 
maximalt 120 timmar, och inom övriga förvaltningar i två veckor till en er-
sättning av 50 kr/timme, maximalt 60 timmar. Totalt finns 125 platser för fe-
riearbeten och budget motsvarande 600 000 kronor.  
 
Feriearbete erbjuds ungdom som inte får annan anställning under somma-
ren.  
 
Inför sommaren 2016 har 202 ungdomar ansökt om feriearbete vilket är flera 
än tidigare år. 2015 ansökte 127 ungdomar om feriearbete.  
 
Anställning av skolungdomar i feriearbete kommer att från och med 2016 
göras enligt Allmänna Bestämmelser. Således betalas full arbetsgivaravgift 
för feriearbete. 

  
Chefen för personalavdelningen föreslår följande: 
 
Inför feriearbeten 2016 föreslås en tillfällig utökning av antalet platser från 
125 till 150 platser. Den totala kostnaden motsvarar 1 312 000 kronor varför 
tillskjutande medel motsvarande 700 000 kronor beviljas. 
 
Inför feriearbeten 2017 föreslås att antalet platser motsvarar 125 platser och 
att ersättningen om 60 kronor per timme i tre veckor, maximalt 90 timmar, 
är lika i kommunens verksamheter. Den totala kostnaden motsvarar 
1 200 000 kronor inför budget 2017. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att inför feriearbeten 2016 görs en utökning av antalet 
platser från 125 till 150 samt att medel, 700 000 kronor, tillförs arbetsmark-
nadseneheten. Medel anvisas ur det extra statsbidraget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Inför feriearbeten 2016 görs en utökning av antalet platser från 125 till 
150. 

 
2. Medel, 700 000 kronor, anvisas ur det extra statsbidraget. 
_____  
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§ 153  Dnr 2016.88 042 
 
Delårsrapport per april 2016 för Jämtlands Räddningstjänstför-
bund 

Delårsrapport per 30 april 2016 har upprättats för Jämtlands Räddnings-
tjänstförbund. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att delårsrapporten godkänns. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Delårsrapporten godkänns. 
 
_____  
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§ 156 Dnr 2016.206 041 
 
Bokslutsprognos per 30 april 2016  

Kommunens resultatprognos uppgår till plus 7,5 mkr.  

Verksamheterna, driften, visar underskott på minus 2,7 mkr. 

Investeringarna uppgår till 62,3 mkr, inkl. bredband. 

De kommunala bolagen beräknar följande resultat: 
 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB plus 0 mkr 
Strömsunds Hyresbostäder AB plus 2,9 mkr 
Jämtlandsvärme AB plus 3,0 mkr 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1.  Bokslutsprognosen godkänns. 
 
2.  De nämnder som går med underskott måste aktivt arbeta med att 
 minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje 
 budgetuppföljning. 
 
_____ 
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§ 159 Dnr 2016.157 041 
 
Budgetdirektiv och budgetramar 2017 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har lämnat kommentarer till bud-
getramar för 2017. Bilaga 1 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat förslag till politiska 
prioriteringar för åren 2017-2018 samt budgetram 2017. Bilaga 2 
 
Centerpartiet och Moderaterna har lämnat förslag till politiska prioriteringar 
för åren 2017-2018 samt budgetram 2017. Bilaga 3 
 
Yrkanden 

* Susanne Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta Social-
demokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och bud-
getramar 2017. 
 
* Göran Espmark (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta Centerpar-
tiets och Moderaternas förslag till budgetdirektiv och budgetramar 2017. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och 
budgetramar 2017 antas. Bilaga 2. 
 
Reservationer 

Göran Espmark (c), Eira Roos (c), Håkan Espmark (m), Simon Högberg (m), 
Hans Elmbjer (sd) och Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Göran Espmarks yrkande. 
 
_____   
 

  



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 2 
Datum 
2016-05-04 

Förvaltning Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Veronica Hjorter Stenklyft 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelse 

Kommentarer till budgetramar år 2017 

Grundmodellen för verksamheternas budgetramar är baserade på följande: 

Finansiella mål 

• Resultatmål +7,7 mkr överskott, vilket motsvarar 1 % av skatteintäk-
ter och generella statsbidrag

• Investeringar max 23,5 mkr, inkl affärsverksamheten. Beslutade om-
budgeteringar från föregående år tillkommer. Bredbandsinveste-
ringar genom Servanet AB hanteras separat.

Skatter och bidrag 

Totala skattemedel bygger på senaste prognos från SKL per 2016-04-28 
med oförändrad skattesats på 22,72 samt regeringens förslag per 2016-04-13 
att tillskjuta 10 miljarder till kommunsektorn. Strömsunds kommun erhål-
ler preliminärt 20,1 mkr. 

Befolkningsminskningen budgeteras till minus 150 personer (påverkade 
budget 2016 med minus 179 invånare, och budget 2015 med minus 127 in-
vånare). 

Finansnetto 

Finansiella intäkter uppskattas till 0,5 mkr och består av placeringar av 
fortsatt överskott i kassalikviditeten.  

Räntekostnader för pensionsskulden beräknar vi till 14 mkr enligt senaste 
pensionsskuldsprognosen per 2015-12-12 från KPA. Inga övriga räntekost-
nader finns. 

Kompensation kostnadsökningar 

Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges rambudgetbeslut 
§ 54 per 2015-06-10, minskat med ej ramhöjande poster, och ramjusterings-
beslut till och med fullmäktige per 2016-04-20. 

Verksamhetsramarna är uppräknade för lönekostnader och övrig förbruk-
ning enligt PKV, prisindex kommunal verksamhet, med 3,3 %. Beräkning-
en uppgår till 26,8 mkr.  

Bilaga 1



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 2 
Datum 
2016-05-04 

Förvaltning Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Veronica Hjorter Stenklyft 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelse 

Ingen demografisk anpassning 

Ingen demografisk anpassning är gjord för 2017, och därmed har vi inte 
specialbeställt någon befolkningsprognos från SCB. 

Grundmodellen före politisk beredning 

Total driftsram är 767 mkr. Årets fördelningsutrymme är negativt och 
uppgår till -3 792 tkr före politiska prioriteringar och beslut, dvs före ev 
generella besparingar och ramjusteringar. 

Affärsverksamheten (vatten/avlopp och renhållning) och fastighetsför-
valtningen har liksom tidigare år en nollbudget, dvs de ska vara fullt in-
täktsfinansierade. 



Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets 

Politiska prioriteringar 
2017-2018 

Budgetram 2017 
för Strömsunds kommun 

Bilaga 2 
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Det ska vara lätt att leva i Strömsunds kommun 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill utveckla Strömsunds kommun på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Vi vill skapa en framåtanda och en bärkraft som ger förutsätt-
ningar för alla invånare att leva ett gott liv. Vi vill skapa en kommun där människor 
känner trygghet i att leva, bo och röra sig fritt samtidigt som vi ska bidra till en mer 
solidarisk fördelning av kommunens samlade resurser. 

Vår gemensamma vision är att ge alla kommuninvånare lika goda möjligheter – jäm-
likhet, rättvisa och solidaritet är förutsättningar för hållbar utveckling. Det innefattar 
att värna om miljön, bekämpa orättvisor, bejaka mångfalden och därmed skapa en 
social hållbarhet. Vi ska ha en bärkraftig ekonomi som skapar förutsättningar för 
morgondagens välfärd. 

Vi vill att alla ska få vara med och bygga framtiden. Oavsett varifrån man kommer har 
man en plats att fylla i vår kommun. I vår vision finns inte främlingsrädsla och diskri-
minering eftersom vi vet att alla behövs. Alla människor ska mötas med respekt, ing-
en ska bli lämnad utanför. Vi sätter barnen främst, därför prioriterar vi att hålla hög 
kvalitet på förskola och skola. Vi vill ta tillvara människors kunskaper, nyfikenhet och 
erfarenheter och ge utrymme för individers kreativitet. 

Jämlikhet och trygghet är förutsättningar för jämställdhet och frihet. Alla invånare ska 
ges möjlighet att delta i den demokratiska processen och göra sin röst hörd. Genom 
medborgardialog i olika former vill vi styra kommunen och fatta beslut utifrån bra un-
derlag där kommunens invånare haft möjlighet att lämna synpunkter.  

Flyktingsituationen under 2015 satte våra verksamheter på prov. 650 asylsökande 
bor nu i vår kommun. De är människor med olika kompetenser och framtidsdrömmar. 
Regeringen delade i december 2015 ut ett extra statsbidrag på 30,2 mkr till kommu-
nen som kompensation för det höga flyktingmottagandet. Ett välbehövligt tillskott för 
fortsatt integrationsarbete. Rätt hanterat kan denna inflyttning vara lösningen på 
framtida befolkningsutveckling och kompetensförsörjningsbehov.    

Kommuninvånarna ska bemötas som hela människor och ses utifrån hela sin livssi-
tuation. De kommunala verksamheterna måste vara tillgängliga, serviceinriktade, 
rättssäkra och präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att nyttja befintliga resur-
ser på ett effektivt sätt. Verksamheterna inom Strömsunds kommun finns till för invå-
narna – inte tvärtom. Att företräda kommunens invånare är ett stort förtroende som vi 
ska förvalta med största respekt och ansvar. 

Susanne Hansson (S) Peter Frost (V) 
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Ledning och styrning 

 

Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för Strömsunds 
kommun och bolagsstyrelser. Budgeten anger kommunfullmäktiges viktigaste inrikt-
ningar och prioriteringar. Inriktningar och prioriterade mål i budgeten ska brytas ned 
och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna. Planer, program och policyer 
som kommunfullmäktige antagit är underordnade budgeten och har en stödjande 
funktion. De prioriterade målen har en tidshorisont över hela mandatperioden om inte 
annat anges. Måluppfyllelse eftersträvas snarast möjligt. Revidering av de priorite-
rade målen sker årligen genom ett nytt budgetbeslut. Förvaltningar och bolag ska ha 
samma följsamhet mot budgetens inriktningar och prioriterade mål. 

Varje nämnd och styrelse har ansvaret för att genomföra fullmäktiges inriktningar och 
prioriterade mål och ta fram effektmål för verksamheten. Nämnder och styrelser ska 
samverka i arbetet med kommunfullmäktiges budget och prioriterade mål. Alla verk-
samheter ska var och en ta ansvar för de övergripande målen. Därefter gör de priori-
teringar och formuleringar utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. Sedan 
kan nämnderna/styrelserna uppdra till förvaltning/bolag att ta fram budgetför-
slag/affärsplan. Förslaget ska baseras på inriktningsdokumentet och innehålla kon-
kreta och mätbara mål samt ange hur målen ska nås. 

Budgetförslaget/affärsplanen behandlas och beslutas av nämnden/styrelsen och blir 
länken mellan politik och förvaltning, även om det formella ansvaret alltid ligger hos 
nämnden/styrelsen. 

Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning av dels den egna verksamhetens 
uppdrag som beskrivs i reglemente respektive ägardirektiv, dels kommunfullmäktiges 
prioriterade mål och inriktningar. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat 
men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och 
vad det betyder för den egna verksamheten och Strömsunds kommun som helhet. 

Hållbar välfärd 
En kommun med stor geografisk yta och med människor boende i hela kommunen 
ställer krav på att basfunktioner så som vård och utbildning ska fungera. Därför 
kommer de ekonomiska förutsättningarna även för 2017 att vara en utmaning. Då 
marknaden saknar investeringsvilja i vår del av landet och kommunala medel ska 
täcka upp för kostnader för nödvändiga satsningar, får det stora ekonomiska konse-
kvenser. Ett exempel är utbyggnad av fibernät, som är en förutsättning för nä-

Kommunfullmäktiges 
beslut om budget 

KFs inriktningar och mål 
för mandatperioden 

Nämnder och styrelser 
bryter ner KFs inrikt-
ningar och mål till  
effektmål 

Uppföljning, utvärde-
ring & analys i 
nämnd/styrelse 

Årsredovisning 
Kommunfullmäktige be-
handlar årsredovisning 
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ringslivets utveckling. Vi bygger nu vårt egna stadsnät och har avsatt ytterli-
gare 20 mkr under 2016 till bredbandsutbyggnad. Vi jobbar aktivt för att minska 
arbetslösheten och stärka människors förmåga till egen försörjning. Kommande ge-
nerationsskifte inom både den offentliga verksamheten och inom näringslivet behö-
ver tas på allvar och här är den stora utmaningen hur vi ska kunna behålla, utbilda 
och skapa meningsfull sysselsättning till våra ungdomar för att vi ska klara arbets-
kraftsförsörjningen framöver. Det är därför viktigt att genomföra den vision som finns i 
det personalpolitiska programmet; ”Strömsunds kommun är en attraktiv arbetsgi-
vare med goda hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av arbets-
glädje och bra resultat”. 
 
Förstärkningar av arbetsmarknadsenheten (AME) med ungdomsanställningar och 
tillsättande av en handledare för praktikanter under 2016 ska bidra till att skapa 
sysselsättning för ungdomar och de som står långt från arbetsmarknaden.  
 
I en attraktiv kommun krävs ett levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter 
för såväl barn/ungdomar som vuxna. Det är en viktig faktor, förutom kommunal ser-
vice, när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort för nyinflyttade. Un-
der 2017 ska en ny idrottshall stå klar i Strömsund. 
 
I en attraktiv kommun finns goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Då krävs 
tillgång till bostäder, goda kommunikationer på väg, järnväg och med flyg men också 
övrig infrastruktur i form av telefoni och bredband med hög kapacitet. 
 
 
Övergripande mål 2017-2018 
• Fortsatt god ekonomisk hushållning 
• Utvecklad samverkan med näringslivet 
• Attraktiv kommun med hög livskvalitet 
• Motverka ungdomsarbetslöshet 
• Utveckling av framtidens skola 
• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor 
• Utvecklad dialog med kommuninvånarna 
• Integration av nya kommuninvånare 
• Ökad jämställdhet och tillgänglighet 

 
 

Budgetförutsättningar 2017 
Kommunens ekonomiska förutsättningar har försämrats till följd av det nya skatteut-
jämningssystemet. Regeringens satsningar på kommuner och landsting med 10 mil-
jarder kronor från 2017 följt av viktiga reformer bidrar till förmildrande ekonomiska 
konsekvenser. För Strömsunds kommun innebär det ca 20 miljoner kronor för 2017. 
 
Skatteintäkterna till kommunen håller inte samma takt som kostnadsutvecklingen. 
Trots ökade statsbidrag 2017 behöver kommunen höja inkomstskatten med 50 öre till 
23,22 procent. Det ger cirka tio miljoner extra till den kommunala verksamheten 
2017. De långa avstånden i vår kommun gör att verksamhetens kostnader inom till 
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exempel vård, skola och omsorg blir hög då vi behöver fler enheter på en stor geo-
grafisk yta.  
 
Kommunens verksamheter kan ha olika behov av resurser utifrån lokala förhållan-
den. Det är därför angeläget att genomföra en översyn av resursfördelningen och 
göra korrigeringar om så behövs.  
 
Prioriterat mål 

• Respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvars-
område. 

 
 
Finansiella mål för 2017 
Budgeten utgår från följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 
 
• Resultatmål +8 mkr.  
• Investeringar 23,5 mkr förutom ombudgeteringar från föregående år. 
• Inga avsättningar görs till pensionsstiftelsen under 2017.  

 
Framtidens utmaningar och utvecklingsområden 
Den i särklass största utmaningen är att öka inflyttningen till kommunen. Flyktingsitu-
ationen under 2015 gjorde att fick vi över 600 asylsökande i kommunen. Ett lyckat 
integrationsarbete kan leda till att flera av våra nyanlända väljer att stanna kvar i 
kommunen och bli en tillgång på arbetsmarknaden. Stundande pensionsavgångar 
lämnar öppningar på arbetsmarknaden som kan bli en utvecklingsmöjlighet. Kommu-
nen är attraktiv och har mycket att erbjuda nya invånare men tidigare har bristen på 
arbetstillfällen hindrat inflyttningen. Situationen är densamma i flera andra kommuner 
så det krävs ett fortsatt offensivt arbete för att skapa förutsättningar för nya familjer 
att flytta hit. 
 
Ett jämställt samhälle uppfattas av omvärlden som mer attraktivt än ett samhälle som 
är ojämställt. Jämställdhetsintegrering kan användas som en konkurrensfördel i 
marknadsföringen av kommunen och öka inflyttningen av unga kvinnor och män. 
Den förväntade arbetskraftsbristen till följd av de stora pensionsavgångarna ökar 
kraven på attraktionskraft hos kommunerna. Det kommer att bli avgörande för vilka 
kommuner som kommer att lyckas i rekryteringsarbetet. Därför fortsätter vi att arbeta 
för ökad jämställdhet inom kommunen och ser det som en tillväxtfaktor. 
 
En förutsättning för inflyttning är att kunna upprätthålla en god nivå på service i de 
olika kommundelarna. För att lyckas måste kommunen i större utsträckning sam-
verka med olika lokala aktörer, som till exempel ideella organisationer och förenings-
livet.  
 
Nybyggnation av bostäder har förekommit i relativt liten omfattning. Strandskydds-
dispensen kan öppna upp för fler byggen av bostäder i attraktiva sjönära områden. 
Allmännyttans bostäder måste moderniseras för att attrahera målgrupper med andra 
krav.  
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Prioriterat mål 

• Inflyttningen ska öka.  
• Utveckla nya sätt att behålla service i en glest befolkad kommun. 

 
 
 

Omsorgen om individer och familjer 
Kommunens uppgift är att främja jämlika levnadsvillkor för kommuninvånarna. Väl-
färdsarbetet ska vara inriktat på att stärka individernas egna förmågor. För att minska 
behoven av institutionsvård ska uppsökande och tidigt förebyggande insatser priori-
teras, för såväl barn och unga som exempelvis vuxna med missbruksproblem. Sam-
verkan mellan socialtjänstens alla delar måste utvecklas.  
 
Arbetet med att finna nya vägar till sysselsättning för personer som är långvarigt be-
roende av försörjningsstöd ska fortsätta inom Arbetsmarknadsenheten. Den sociala 
ekonomins organisationer är en viktig samarbetspart. Kommunens stöd till Migrat-
ionscenters verksamhet skapar sysselsättning för ett 20-tal personer som tidigare 
stått långt från arbetsmarknaden. 
 
Samverkan med familje-/barnavårdscentraler och förskolor ska vidareutvecklas så att 
barn i riskzonen uppmärksammas tidigt. Skolan och socialtjänsten ska tillsammans 
arbeta förebyggande till stöd för våra barn och ungdomar. Föräldrar till unga i riskzo-
nen ska stödjas med tidiga insatser. Generellt prioriterad målgrupp är ungdomar mel-
lan 16 och 24 år som inte studerar, arbetar eller aktivt söker arbete. Ett länsprojekt 
pågår, UVAS – Unga som varken arbetar eller studerar – där Strömsunds kommun 
medverkar. DUA – Delegationen för unga till arbete – är ett annat exempel där 
Strömsund samverkar med Arbetsförmedlingen för att minska ungdomsarbetslöshet-
en. Under 2016 införs Ungdomsanställningar, vilket innebär att kommunen anställer 
ungdomar under en sexmånadersperiod. De anställda får då möjlighet att introduce-
ras på arbetsmarknaden och anställningen kan kombineras med studier. 
 
Institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar utgör en stor del av Individ- och 
Familjeomsorgens kostnader. Det är brist på vanliga familjehem i länet och många 
placeringar sker därför på andra håll i landet, vilket fördyrar placeringarna. För indivi-
den kan det också vara en fördel att ha nära till familj och kunna gå kvar i samma 
skola. Länets samtliga kommuner samverkar i att värva och utbilda fler familjehem 
inom länets gränser. 
 
 
Prioriterade mål 
• Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och 

unga samt vuxna med missbruksproblem. 
• Kommuninvånarnas förmåga till egen försörjning ska stärkas. 
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Fritid 
Kommunen ska medverka till ett starkt, levande och lokalt förankrat föreningsliv. Det 
ska främja jämställdhet, delaktighet, integration, folkhälsa och genomsyras av ett tyd-
ligt barn- och ungdomsperspektiv. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska 
kunna delta i fritidsaktiviteter tillsammans med andra. 
 
Föreningslivet i kommunen skapar ett brett utbud av aktiviteter. Den insats som de 
ideella föreningarna bidrar med till kommunens barn, unga och nyanlända invånare 
är oerhört värdefullt. Det finns ca 300 föreningar i Strömsunds kommun som var och 
en på sitt sätt bedriver meningsfull verksamhet för våra invånare.  
 
Efter ett initiativ från det lokala företaget Engcon och Teknikcollege har kommunen 
bidragit till att Teknikhuset öppnat i Strömsund. Syftet är att stimulera unga uppfin-
nare och teknikintresserade barn och ungdomar. Verksamheten bedrivs på flera orter 
i kommunen då Teknikhuset reser ut till skolorna med sina aktiviteter. Aktiviteten är 
ett bra komplement till idrottsföreningarnas verksamheter.  
 
Engagemang och arbete i olika föreningar har flera fördelar. Det är ett socialt inslag i 
vardagen då man träffar människor utanför familjekretsen, skolklassen eller arbetet. 
Det är gemenskap och socialt sammanhang som har betydelse för ungdomars själv-
känsla. Inom idrottsföreningar ser man ungdomar engagera sig och utbilda sig till 
ledare och bli en förebild för andra ungdomar.  
 
Föreningsbidragen är en välriktad investering i det förebyggande folkhälsoarbetet. 
Föreningsbidrag ska vara kopplat till arbete med mångfald, jämställdhet och annat 
arbete som motverkar negativa normbildningar i samhället. Bidragen till samlingslo-
kaler i kommunen likaså. Här skapas mötesplatser för olika aktiviteter och föreningar 
i byarna runt om i kommunen. Kommunens nolltaxa spelar en viktig roll för att skapa 
mötesplatser till föreningslivet. 
 
Friluftsbadet i Strömsund är en oas för både kommuninvånare och turister. Möjlig-
heten till bad och motion i tempererat vatten uppskattas vilket vi också vill värna. Vi 
vet att Strömsunds kommun är en kommun med hög barnfattigdom jämfört med öv-
riga länet. Det innebär för många barnfamiljer att semestrarna tillbringas på hemma-
plan. Ett kostnadsfritt alternativ med friluftsbad fyller därför ytterligare funktioner.  
 
Prioriterade mål 
• Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka. 
• Föreningar med bidrag från kommunen ska erbjuda verksamhet för alla kvinnor, 

män, flickor och pojkar. 
 

 
Folkhälsa 
En befolkning som mår bra är det viktigaste för en hållbar utveckling av Strömsunds 
kommun. Folkhälsa handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Ohälsan slår hårdast mot 
de mest utsatta och det drabbar också barnen och den är intimt kopplad till barnfat-
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tigdom. I Strömsunds kommun lever vart femte barn i fattiga familjer1. Vi vill motverka 
ökade skillnader mellan människor och sträva efter jämlikhet i hälsa – särskilt riktat 
mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Ohälsans klasstrappa ska bort! 
 
Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga i vår kommun. Region Jämtland Härjedalen 
och Strömsunds kommun ska tillsammans starta en ungdomsmottagning i Ström-
sund för att öka tillgängligheten för ungdomarna som bor långt från Östersund. 
 
Kommunfullmäktige antog 2011 ett folkhälsoprogram med mål och inriktningar för hur 
vi ska minska ohälsan i kommunen. Folkhälsoprogrammet följs årligen upp i Folkhäl-
sorådets Välfärdsbokslut. Alla nämnder och styrelser ska ta ansvar för genomföran-
det av Folkhälsoprogrammet. 
 
Prioriterat mål 
• Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska. 

 
 

Vård och omsorg 
Våra äldre invånare och personer med funktionsnedsättningar ska känna sig trygga i 
vår kommun. De som behöver hjälp ska få insatser utifrån behov. Alla insatser ska 
utformas och utföras med respekt för brukarens/vårdtagarens självbestämmande och 
integritet. Insatserna ska vara individuellt anpassade och syfta till att stärka indivi-
dens egna resurser. Gott bemötande, stimulans och aktiviteter bevarar hälsa, själv-
bestämmande och minskar läkemedelskonsumtionen. Förebyggande insatser för att 
motverka isolering är viktigt, därför måste möjligheterna att delta i sociala aktiviteter 
och möjligheterna att vistas utomhus öka. Måltiderna ska följa matpolicyns intention-
er.  
 
Allt fler väljer att bo kvar i sina egna hem även när behoven av insatser ökar. Det 
ställer höga krav på kommunens hemtjänst och hemsjukvård. Strömsunds kommun 
ska erbjuda en kvalitativt säkerställd hemsjukvård till vårdtagare i ordinärt och särskilt 
boende i nära samarbete med regionen. Ofta finns en make eller maka hemma och 
vårdar sin livskamrat. För att stödja anhörigvårdarna finns avlastningsplatser i alla 
kommundelar. Där kan man mera flexibelt möta de olika behov av avlastning som 
anhörigvårdaren har. Anhörigvårdaren ska känna till att man kan vända sig till kom-
munen för att få hjälp. 
 
Ett socialt innehåll i vardagen är bra för hälsan hos både ung som gammal. I sam-
hället finns frivilligorganisationer och studieförbund som kan bidra med insatser och 
skapa aktiviteter inom de särskilda boendeformerna. Musik- och kulturskolan kan 
tillföra stort mervärde genom diverse kulturinslag.  
 
Det behövs en större bredd av boendeformer, t ex trygghetsboenden, som är anpas-
sade utifrån människors olika behov av assistans, social gemenskap och trygghet. 
Strömsunds hyresbostäder ska aktivt arbeta för att tillgången på bostäder med god 
tillgänglighet ökar. 
 

                                                 
1 Rädda Barnens statistik. 
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 Prioriterade mål 
• Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka. 
• Tillgängligheten i det kommunala bostadsbolagets bostäder ska öka. 
 
 
Utbildning 
Alla barn, ungdomar och vuxna ska ges möjligheter att genom ett livslångt lärande 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill att alla barn, oavsett barnets förutsätt-
ningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kun-
skapsmålen. Vi vill ha trygga förskolor, fritidshem och skolor med god pedagogisk 
omsorg. Det är avgörande för elevernas resultat att lärarna har höga förväntningar på 
alla barn och utgår från att alla vill och kan lära. Skolan ska arbeta mot mobbning, 
diskriminering och kränkningar utifrån framtagna planer. 
Vi har nolltolerans mot mobbning!  
 
I förskolan ska personal och resurser dimensioneras utifrån barnens och gruppens 
behov och föräldrarnas arbetstider. Förskolans/fritidshemmens öppettider ska vara 
anpassade efter familjernas behov av omsorg. Efterfrågan på barnomsorg på kvällar, 
nätter och helger har ökat. 
 
Förskolan ska vara trygg och lärorik för alla barn som deltar och den ska lägga grun-
den för det livslånga lärandet. Man ska utgå från en helhetssyn på barnet och bar-
nets behov dvs omsorg, utveckling och lärande ska bilda en enhet. 
 
Gymnasieskolan ska hålla hög kvalitet och vara attraktiv för våra ungdomar i konkur-
rensen med andra utbildningsanordnare. Ungdomarna ska känna en vilja att stanna 
kvar i Strömsunds kommun i stället för att läsa på gymnasium på andra orter. Sats-
ningarna på teknik- och vårdcollege är ett led i arbetet att höja kvaliteten på utbild-
ningen och därmed ökar konkurrensfördelarna i förhållande till andra utbildningsan-
ordnare. För att ytterligare jobba med kvaliteten på gymnasieskolan tillsätts en kvali-
tetsutvecklare under 2016. 
 
För att stärka Hjalmar Strömer skolan i konkurrensen om gymnasieeleverna erbjuder 
skolan körkortsutbildning och körlektioner. Det är ofta en förutsättning att ha körkort 
för att kunna arbeta i glesbygd och med denna satsning blir studenterna mer attraktiv 
på arbetsmarknaden efter avslutade studier. 
 
Lärlingsutbildningar erbjuds som ett alternativ och fortsätter utvecklas. Studier i kom-
bination med arbetsplatsförlagd utbildning är en studieform som efterfrågas.  
 
Vi har en relativt låg andel som går vidare till högre studier i vår kommun. Det finns 
ett tydligt köns- och klassmönster när det gäller vilka som påbörjar akademiska stu-
dier eller yrkesinriktade studier. Gymnasieskolan måste arbeta för att bryta detta 
mönster och uppmuntra till otraditionella yrkesval och högre utbildning.  
 
Vuxenutbildningens fokus ska vara att utjämna levnadsvillkor, ge människor en andra 
chans i livet och möta omställningen på arbetsmarknaden genom att anpassa sina 
former till individens behov och begränsningar. De ökade antalet asylsökande i 
kommunen medför att behovet av fler platser inom vuxenutbildningen ökar.  
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De stora pensionsavgångarna, generationsväxlingarna och kompetensförsörjningen 
på arbetsmarknaden ska särskilt uppmärksammas. Vi vill skapa möjligheter att stu-
dera även i ett senare skede av livet. Genom Akademi Norr har vi tillgång till universi-
tets- och högskoleutbildningar på distans. I samverkan med näringslivet kan vi arbeta 
för att tillgodose den lokala arbetsmarknadens framtida kompetensbehov.  
Prioriterade mål 
• Alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska klara kun-

skapsmålen. 
• Universitets- och högskoleutbildning på distans ska tillhandahållas. 
• Samverkan med näringslivet ska öka för att möta företagens framtida kompetens-

behov. 
 
 
Arbetsmarknad 
Generellt sett har vi en hög arbetslöshet och särskilt alarmerande är ungdomsarbets-
lösheten. En betydande generationsväxling har inletts och kommer att accelerera de 
närmaste åren. Unga människor ska inte ställas utanför samhället efter avslutade 
studier utan ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom t ex praktik- och 
lärlingsplatser. Särskilda insatser ska göras för att erbjuda stöd åt ungdomar som 
inte kommit ut på arbetsmarknaden eller saknar fullständiga betyg från gymnasiesko-
lan.  
 
Kommunen fortsätter satsningen på att skapa fler sommarjobb till unga. Vi vill fort-
sätta anordna arbetstillfällen för långtidsarbetslösa i de kommunala verksamheterna. 
Arbetsförmedlingen har anvisade medel som i större utsträckning kan hjälpa till att 
skapa sysselsättning.  
 
Kommunala verksamheter ska ställa platser för praktik till förfogande motsvarande 
en per 10 anställda. Arbetsmarknadsenheten har en central roll i detta arbete i nära 
samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsenheten förstärks 2016 med en 
handledare för praktik. 
 
Samverkan med Föreningen Svenska Migrationscentret i Karlstad kom igång i början 
av 2016. De har etablerat ett lokalkontor i Strömsund. Arbetet sker i samverkan med 
Arbetsförmedlingen, kommunen och Riksarkivet. De bedriver dokumentationsverk-
samhet med digitalisering och andra administrativa uppgifter. Ett kontor motsvarar ca 
20 arbetstillfällen riktade till dem som står längst från arbetsmarknaden.  
 
Efterfrågan på barnomsorg kvällar, nätter och helger har ökat och vi möter arbets-
marknadens behov av arbetskraft på obekväm arbetstid. 
 
Prioriterade mål 
• Ungdomsarbetslösheten ska minska 
• Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en 

per tio anställda. 
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Kultur 
En god livsmiljö förutsätter ett starkt och levande kulturliv. Kulturens olika uttrycks-
former berör, inspirerar och tillgodoser människors grundläggande behov av att ut-
trycka sig, kommunicera, skapa och uppleva. 
 
Kultur är en viktig del av samhällsutvecklingen som helhet men utgör också en förut-
sättning för en konkurrenskraftig besöksnäring. 
Ett levande kulturliv och ett brett utbud av kulturaktiviteter för såväl barn/ungdomar 
som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet. Vi vill skapa förut-
sättningar för att kunna ge våra barn, ungdomar och vuxna värdefulla kulturupplevel-
ser. Kulturaktiviteter skapar goda demokratiska värderingar och sprider kunskap om 
vårt kulturarv. Vi vill stärka den kulturella mångfalden och bidra till en god folkhälsa 
och minskat utanförskap. Vi fortsätter arbetet med att skapa en kulturskola där barn 
och unga kan utvecklas inom flera områden. Satsningen på avgiftsfri kulturskola har 
visat sig framgångsrik då fler elever deltar i verksamheten än tidigare. Intresset för 
dans är stort och lockar många elever till verksamheten. Kulturskolan utvecklas ytter-
ligare genom att erbjuda dramaverksamhet från hösten 2016. 
 
Vi ser betydelsen av de ideella krafterna. Föreningslivet är en viktig del i vår sam-
hällsutveckling och skapar attraktiva mötesplatser för våra kommunmedborgare och 
besökare. 
 
Biblioteksverksamheten ska vara levande, möta invånarnas behov och även fortsätt-
ningsvis drivas i kommunal regi. Biblioteksverksamheten ska inspirera till möten och 
erbjuda aktiviteter för alla åldrar. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla och ge 
kostnadsfri information och kunskap samt utgöra en arena för kulturupplevelser i vid 
bemärkelse. 
 

 Prioriterade mål 
• Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i musik- och kulturskolan. 
• Ungdoms- och fritidskonsulenten ska samordna och organisera mötesplatser för 

ungdomar i hela kommunen. 
• Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig och nå ut till förskolor, skolor och Lär-

centrum. 
 

 
 
Mänskliga rättigheter 
De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till 
att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. De inkluderar människors 
möjlighet att överleva, om människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfatt-
ningar. 
 
Mångfald och integration skapar utveckling av samhälle och näringsliv. Oavsett kön, 
kulturell bakgrund, religiös tillhörighet eller funktionshinder ska alla ha lika möjligheter 
och rättigheter att leva ett gott liv. Till vår kommun flyttar människor från många olika 



13 
  

länder och vi tar också emot flyktingar. Detta har lett till att vi i dag har god tillgång till 
många olika kulturer och språk. Kommunens program för inflyttning och integration 
har brutits ner i verksamheterna i form av handlingsplaner som årligen följs upp. 
 
Vi måste bli bättre på att ta tillvara alla människors kompetens eftersom vi vet att alla 
behövs för att klara det kommande arbetskraftsbehovet. Alla former av diskriminering 
ska motarbetas. 
En snabb introduktion i det svenska samhället är en framgångsfaktor och underlättar 
integrationen. Under 2016 har kommunen fått extra statsbidrag som kompensation 
för det höga flyktingmottagandet (30,2 mkr). Det skapar möjligheter att förbättra vårt 
integrationsarbete och samtidigt stötta de ideella föreningar som utför ett viktigt integ-
rationsarbete.   
 
De kommunala arbetsplatserna ska präglas av mångfald, jämställdhet och tillgäng-
lighet. Strömsunds kommun är en samisk förvaltningskommun. Det innebär att vi ska 
tillhandahålla möjligheter att bevara den samiska kulturen och språket. Strömsunds 
kommun ska samverka med andra kommuner som är samiska förvaltningsområden.  
 
Prioriterat mål 
• Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de kommunala arbets-

platserna. 
 

 
Näringsliv 
Ett framgångsrikt näringsliv skapar förutsättningar för en bra välfärd. Ambitionen 
och utmaningen är att förbättra företagsklimatet ytterligare och göra kommu-
nen mer attraktiv för befintliga företag och nya etableringar. Ansträngningar 
måste till för att hitta etableringar inom områden som i dag inte finns representerade i 
kommunen. 
 
Tillsammans med näringslivet ska vi ta fram ett Näringslivspolitiskt program som ett 
konkret verktyg för fortsatt arbete med utveckling och tillväxt för Strömsunds kom-
mun. 
 
Vi vill medverka till att praktik- och lärlingsplatser skapas inom det privata näringslivet 
för att underlätta företagens framtida rekrytering. 
 
Besöksnäringen är en potentiell tillväxtskapare och ett turismpolitiskt program ska 
ligga till grund för branschens utveckling. Skoterturismen är stor i våra fjällnära om-
råden och i Frostviken ska ett skoterregleringsområde bildas. Ett skoterprojekt är på 
gång i Frostviken i syfte att skapa en hållbar skoterturism. 
 
Genom samverkan med kommuner i Västerbotten driver vi ett destinationsutveckl-
ingsprojekt som heter Intill – Innovativ Turism i Lappland. Projektet löper under se-
nare delen av 2015-2018 och finansieras av Strukturfonderna, kommunerna, närings-
livet och Region Västerbotten. Syftet med projektet är ökad tillväxt inom turismnär-
ingen.   
 
Prioriterat mål 
Kommunens verksamheter ska ge god service till näringslivet. 
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Klimat och miljö 
Frisk luft och rent vatten har vi gott om i vår kommun. Det är också en av våra kon-
kurrensfördelar både när det gäller turism och inflyttning. En trygg och säker miljö är 
en viktig faktor när man väljer var man ska bo. Vi ska arbeta för att minska klimatpå-
verkan genom energieffektiv teknik. De senaste åren har fler valt att övergå till upp-
värmning via fjärrvärme. Vi vill arbeta för ytterligare förtätningar inom fjärrvärmenätet. 
Utvecklingen av biogasproduktion i kommunen ser vi som ett intressant inslag i fram-
ställandet av förnybar energi. Antalet vindkraftverk fortsätter öka i kommunen. Det är 
vårt sätt att bidra till energiomställningen och ökad produktion av förnybar energi. När 
tillståndsgivna vindkraftsparker byggts ska vi ta ställning till eventuell fortsatt utbygg-
nad i vår kommun. Avvägningar måste göras utifrån hur omgivningarna uppfattas och 
hänsyn ska tas till de som bor i närheten av områden lämplig för vindkraft och rennä-
ringens förutsättningar. 
 
Gruvbrytning i olika former har blivit intressant. Vi ser fördelar med de arbetstillfällen 
som uppstår men avvägningar måste göras i varje enskilt fall vad gäller påverkan på 
miljön och förutsättningarna för andra intressen i området. Uranbrytning vill vi inte 
tillåta i vår kommun. 
 
Vi lever i ett ”slit-och-släng-samhälle” som skapar problem med stora mängder avfall. 
Många gånger slängs saker som skulle kunna vara till nytta för någon annan. En 
återbruksanläggning har öppnats på Jobbcenter inom Arbetsmarknadsenheten och 
skapar sysselsättning samtidigt som miljön blir en vinnare.  
 
Naturen är en tillgång i vår kommun. Närheten till skog och mark är värdefullt och ska 
vara lättillgängligt även för de som bor i tätorterna. Dessa områden ger möjlighet till 
rekreation, rehabilitering, odling på kolonilotter samtidigt som det främjar den biolo-
giska mångfalden och skapar trivsel. Vi vill därför värna om våra grönområden och 
friluftsområden i kommunens kommande planarbeten. I Översiktsplanen för 
Strömsunds kommun har medborgarna själva fått peka ut de områden som de vill 
värna.  
 
Prioriterade mål 
• Energiförbrukningen ska minska.  
• Avfallsmängden till förbränning ska minska. 
 
Trafik och infrastruktur 
En positiv utveckling av näringsliv och samhälle ställer krav på en väl fungerande 
infrastruktur. Vägar, järnvägar, telefoni och bredband måste hålla en kvalitativ nivå 
för att kommunen ska kunna vara konkurrenskraftig. Bredband med hög kapacitet är 
en förutsättning för tillväxt. För att slippa långa och tidskrävande resor kan till exem-
pel videokonferens användas, men det förutsätter att teknikförutsättningarna är goda. 
Kommunen ska arbeta vidare med bredbandsutbyggnaden och en strategi har anta-
gits av Kommunfullmäktige. Ambitionen är att kommunen bygger och äger sitt eget 
fibernät. Kommunen är delägare i ServaNet som ska vara behjälplig i kommunens 
arbete med bredbandsutbyggnaden och arrendera nätet. Nu är den första etappen 
med fiberdragning från Hammerdal till Strömsund klar och stomnätet byggs vidare 
längs E45:an till kommungränsen. Arbetet med ortssammanbindande nät påbörjas 
under sommaren 2016 för att så snabbt som möjligt nå ut till så många som möjligt. 
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Fiber finns nu efter Stekenjokkvägen och snart kan boende längs vägen erbjudas 
uppkoppIing. 
   
Många av våra invånare pendlar långa sträckor till och från arbete och skola. I flera 
fall finns inget alternativ till bil. För att det ska vara hållbart måste vägstandarden 
vara god både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. 
 
Nivån på kollektivtrafiken måste upprätthållas. Utbudet av kollektivtrafik är en konkur-
rensfördel och har en avgörande betydelse för utvecklingen av besöksnäringen. Till-
gängligheten i kollektivtrafikens fordon och vid hållplatserna ska fortsätta att utveck-
las. Från 2015 är kollektivtrafiken skatteväxlad och sköts av Region Jämtland Härje-
dalen.  
 
Vi vill medverka till att Inlandsbanans potential kommer till sin rätt. Ur trafiksäkerhets- 
och miljösynpunkt är det önskvärt att gods i större utsträckning körs på järnväg istäl-
let för på väg. 
 
  
Personal 
För att vara framgångsrik i konkurrensen om arbetskraft måste kommunen vara at-
traktiv som arbetsgivare. Invånare och anställda ska uppfatta kommunen som en ar-
betsplats med rättvisa och trygga villkor. Personalen ska vara delaktig och ha infly-
tande över sin egen arbetssituation och klimatet ska präglas av öppenhet. Chefer ska 
sträva efter en förtroendefull samverkan med de anställdas fackliga organisationer. 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda trygga anställningsvillkor med 
grundanställning på heltid och jämställda, konkurrenskraftiga löner. Visstidsanställ-
ningar som staplas på varandra ska undvikas. Ett bra arbetsliv ska kunna kombine-
ras med ett bra familjeliv. 
 
Intern rörlighet ska stimuleras för att ge medarbetare möjlighet till utveckling och för 
att pröva andra arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet. Alla chefstjänster ska 
utlysas externt. 
 
För att stimulera till utbildning och minska utflyttningen är det viktigt att kommunen 
kan erbjuda tillsvidareanställningar. Timanställda vikarier ska därför kunna erbjudas 
tillsvidareanställning utifrån verksamheternas behov av vikarier. 
 
 
Prioriterade mål 

• Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda 
minska. 

• Kommande personalbehov ska kartläggas och en personalförsörjningsplan med 
rekryteringsstrategi ska upprättas.   
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Ekonomi 
2016 års budget har uppräknats med 3,3 % (PKV) varpå man sedan gjort en generell 
besparing på 0,3 %. BKU, SN, och NVN har undantagits den generella besparingen. 
Resultatmålet är satt till 8 mkr för 2017. Kommunfullmäktiges pott för balanskrav är 
sänkt till 2,5 mkr och KFs pott för oförutsedda kostnader kvarstår på 1,05 mkr. Kom-
munstyrelsens utvecklingspott är 1 mkr. 
 
Ytterligare 10 mkr tillförs ramen genom höjning av kommunala skattesatsen 
med 50 öre. 
 
 

 
Ej ramhöjande: 
 
• 450 tkr tillförs kommunstyrelsen för bidrag till förskolestudier. 
• 640 tkr tillförs BUN, ej besparing 0,3%. 
• 942 tkr tillförs SN, ej besparing 0,3%. 
• 68 tkr tillförs NVN, ej besparing 0,3%. 
 
 
Ramhöjande: 
 
• 500 tkr tillförs Ks för halvårseffekt drift och underhåll av ny idrottshall i Strömsund. 
• 500 tkr tillförs FUF för tillsättande av tjänsten kvalitetsutvecklare. 
• 70 tkr tillförs FUF för extra lönesatsning på lärare (2,8%). 
• 3 mkr tillförs BKU för nya förskoleavdelningar. 
• 610 tkr tillförs BKU för extra lönesatsning på lärare (2,8 % + 500 kr/månad till fsk-

lärare.) 
• 660 tkr tillförs VSF för extra satsning på löner inom socialtjänsten. 
• 500 tkr tillförs VSF för införande av DSK-beredskap. 
• 586 tkr tillförs VSF för vikariekostnader. 
• 230 tkr tillförs Överförmyndaren för 0,5 tjänst handläggare skuldsanering. 
• 65 tkr tillförs revisionen för arvode till ytterligare en ledamot. 
 
 

 
 



Budgetramar per verksamhet  2017 Utkast, KSau 16-04-05
Belopp i tkr modifierad 2016-04-21

Nämnd/avd Budget 2016 Uppräkning Effekt Besparing Ram- Ej ram- Ramförslag Kommentarer
(exkl kapitalkostn) Inkl ramjust  sep -15 PKV 3,3% kostn.ökn 0,30% Justeringar justerande justerande 2017

KOMMUNFULLMÄKTIGE * 4 798 4 829 31 -14 -300 4 515 Minskning balanskravspotten.

KOMMUNSTYRELSE 184 806 191 444 6 638 -574 450 1 070 0 192 390
Kommunstyrelse ** 57 730 59 637 1 907 -179 450 500 60 408 Idrottshall Strömsund, ej helårseffekt + 450 tkr bidrag fsk-studier.

Teknik- och serviceförvaltning 28 691 29 794 1 103 -89 29 705
Strömsund Turism 3 088 3 189 101 -10 3 179
Kommunledningsförvaltning 23 726 24 545 819 -74 24 471
Framtids- o utvecklingsförvaltning 71 571 74 280 2 709 -223 570 74 627 Kvalitetsutvecklare 500 tkr samt extra lönesatsning lärare 70 tkr (2,8 %) 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 4 590 4 741 151 -14 4 727

BARN, KULTUR- OCH UT-
BILDNINGSNÄMND 223 079 230 858 7 779 -693 640 3 610 0 234 416
Barn- och utbildningsförvaltning 206 037 213 253 7 216 -640 640 3 610 216 863 Ej besparing. 3 mkr extra till förskola. Extra lönesatsning lärare (2,8 % + 500 kr till varje fsk-lärare).

Kultur- och fritid 17 042 17 605 563 -53 17 552

SOCIALNÄMND 302 592 313 917 11 325 -942 942 1 746 315 664 Ej besparing, extra lönesatsning på socialsekr. +660 tkr+ Ny verksamhet dsk-beredskap 500 tkr.

586 tkr nytt avtal Kommunal Uskor.

NÄRVÅRDSNÄMND 21 736 22 531 795 -68 68 22 531 Ej besparing.

ÖVERFÖRMYNDARE 1 572 1 624 52 -5 230 1 849 Skuldsaneringshandläggare

REVISION 819 846 27 -3 65 908 Ytterligare kommunrevisor.

TOTAL 743 992 770 792 26 800 -2 312 1 800 6 721 0 777 000

*) Inkl potter fullmäktige, tkr 2016 2017
Kommunfullmäktiges oförutsedda. 1 050 1 050 Fördelnings-
Kommunfullmäktiges pott balanskrav. 2 800 2 500 utrymme: -10 000
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr Ramförslag 767 000 Utökning av ram med 10 mkr genom 

Kommunstyrelsens oförutsedda 300 300 höjning av kommunala skattesatsen med 

Komunstyrelsens utbecklingspott 1 000 1 000 50 öre.

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumerna för justeringar. Resultatmål 8 000 Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.
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Inledning 
 
Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands åtta kommuner med sina 106 
kvadratmil är Strömsunds kommun till ytan Sveriges sjätte största kommun med medborgare 
boende utsprida i hela kommunen. Strömsunds kommun har en medelålder på 46,7 år som är 
relativt hög jämfört med snittet i riket. Vi har underskott på medborgare i arbetsför ålder, 
speciellt kvinnor. Vi sätter ett tydligt fokus på tillväxt och sysselsättning som är en 
förutsättning till bra välfärd och service till kommunens medborgare. 
 
Kommunens skatteunderlag måste öka för att kunna finansiera kommunens kostnader för en 
bra skola, vård och omsorg m.m. och de måste göras med att fler bidrar med mer! Vi måste 
öka antal arbetstillfällen i det privata näringslivet genom att skapa bättre förutsättningar för 
entreprenörer att starta och driva sitt företag i Strömsunds kommun. Flera i arbetsför ålder 
måste kunna få möjligheten att kunna försörja sig själv genom ett arbete.  Ökat företagande 
kräver en bra infrastruktur såsom utbyggt bredband, bra mobiltäckning, bra vägar och en 
fungerande kollektivtrafik där personal och gods kan transporteras.  
 
Våra barn och ungdomar är vår framtid, vi måste göra allt för att få dem att trivas i 
Strömsunds kommun och skapa en trygg och trevlig plats att leva och bo på. Vi måste ha en 
tilltalande förskola och skola där vi måste möta föräldrarnas och barnens behov och 
förväntningar. Gymnasiet har en betydande roll för Strömsunds kommun och det är viktigt att 
vi har ett brett och djupt utbud av utbildningar där eleven är i fokus. Grunden i gymnasiet 
måste vara att vara förberedd för ett jobb eller vidare utbildning. 
 
Turismen är en unik möjlighet som vi måste ta tillvara på. Turism skapar nya företag med 
arbetstillfällen för alla oavsett bakgrund. Strömsunds kommun har fantastiska möjligheter att 
utveckla turismen med våra både exklusiva och enkla miljöer och attraktioner. 
 
Slutligen vill vi betona vikten av ett levande kultur- och fritidsliv i kommunen, det är ofta en 
kompletterande orsak till att medborgare vill bo kvar och flytta till kommunen. Vår vision är 
att Strömsunds kommun ska bli en lättillgänglig och intressant kommun både för dem som 
redan finns här, för nya innevånare och för besökare. 
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 Övergripande politiska mål 
 

God ekonomisk hushållning i verksamheter och arbete. 
• Följa de finansiella målen 
• Kommunens lokalytor som inte används ska säljas eller rivas 
• Antal anställda ska anpassas efter omvärld och demografi 

Utveckling av kommunens näringsliv 
• Sysselsättning inom privat sektor skall öka 
• Företagsklimatet skall förbättras 
• Internationella kontakter, samverkan och kompetensutveckling skall stärkas och 

utnyttjas 

Fortsatt satsning på kunskap, lärande och förnyelse 
• Inspirerat med entreprenörskap och företagande i skola och utbildning 
• Ökad andel högstadieelever som klarar inträde till gymnasium 
• Större andel som går ut gymnasiet med godkända betyg 
• Ökad satsning på vuxenutbildning 
• Samarbete mellan skola och näringsliv. 

Livskvalitet och trygghet 
• Ökad inflyttning 
• Satsning på ett rikligt och varierat fritids- och kulturutbud 
• Stöttning av goda barn- och ungdomsmiljöer 
• Trivsam närmiljö 

Hållbar samhällsutveckling 
• Miljövänlig utveckling 
• Satsning på folkhälsa 

Medborgardialog och ömsesidigt förtroende 
• Tydliggör det kommunala uppdraget 
• Kommunal service 
• Information till medborgarna 
• Delaktighet i beslut 

Integration av nya kommunmedborgare 
• Bra utbildning i svenska 
• Delaktighet i samhället 
• Jobb eller praktikplatser 

 
Allas lika rätt i samhället 

• Tillgänglighet till publika anläggningar 
• Ökad jämställdhet 
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Demokrati 
 
Medborgarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor är en avgörande faktor för 
kommunens utveckling. Bra information till medborgarna ger delaktighet till vad som pågår 
inom kommunen. Medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut måste förbättras och 
göras tydligare. 
 
Inriktningsmål: 
 

• Förbättra och skapa ytterligare informationskanaler till och från medborgarna 
• Nya hemsidan utvecklas utifrån medsborgarnas behov 

 
 

Tillväxt, samhällsutveckling 
 
Idag har Strömsunds kommun en negativ befolkningsutveckling som ligger på -3,5 % och 
snittet i riket ligger på + 3,1 % viket gör att Strömsunds kommun är bland de 5 lägsta 
kommunerna i befolkningstillväxt. För att kommunen skall kunna utvecklas så måste 
inflyttningen till vår kommun bli positiv. För att flera ska vilja bosätta sig i Strömsunds 
kommun så måste kommunen tillhandahålla en bra service till sina medborgare. Det måste 
finnas jobb inom varierande yrken samt bostäder med attraktiva lägen och miljöer. 
 
 
Inriktningsmål: 
 

• Verka för att utpekade LIS-områden kan nyttjas på avsett sätt 
 

• Gör Strömsunds kommun mer attraktiv med en bra service samt trivsam och intressant 
plats att bo och leva på 

 
• Marknadsför de möjligheter som är unika för Strömsunds kommun 
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Utbildning 
 
Grundskolan ger eleverna grundläggande kunskaper för att klara av och kunna utvecklas för 
fortsatta studier. Vi anser det vara viktigt att alla elever ges likvärdiga möjligheter till 
kunskap. Goda kunskaper i matematik och svenska är mycket viktigt och påverkar resultatet 
för de flesta övriga ämnen. Vi anser också att grundskolan skall ge eleverna ytterligare 
kunskap i kommunens basnäringar turism, jord- och skogsbruk samt entreprenörskap. 
Lokalytan per elev är i de flesta fall långt större än riksgenomsnitt vilket visar sig på en 
utmärkande hög lokalkostnad per elev. Samordning och effektivare utnyttjande av lokaler kan 
sänka kostnaderna. 
 
Att kommunen har eget gymnasium som stärker självförtroendet och möjlighet för kommunen 
att utvecklas vidare. Dock har gymnasiet för få elever för att kunna erbjuda alla nationella 
program. Alltför få program innebär att elever väljer andra studieorter vilket minskar antal 
elever ytterligare. Möjlighet till ytterligare tillval exv. ridning och idrott, skulle få ytterligare 
elever att välja Hjalmar. Att klara en godkänd gymnasieavgång är en inträdesbiljett till 
arbetsmarknaden och är en viktig faktor i elevens fortsatta liv. 
 
Vuxenutbildningen medför möjligheter att komplettera studierna för att ge 
gymnasiekompetens. Kompletteringen är betydelsefull för de som inte klarat gymnasiet eller 
inte hunnit få sin gymnasieexamen före 20 års ålder.    
 
Studier på högskolenivå skall kunna göras från kommunen på distans mot lämplig högskola. 
Distansutbildning gör det möjligt för flera boende inom kommunen att utbilda sig vidare utan 
att flytta från kommunen. 
 
Inriktningsmål: 
 

• Proritera kunskaper i lågstadiet och se till att alla elever besitter goda skriv- 
och läskunskaper när de lämnar åk2. 
 

• Ge elever i grundskolan undervisning samt studiebesök kring turism, jord- och 
skogsnäring samt entreprenörskap. 

 
• Samordna och effektivisera skollokaler för att minska lokalkostnaderna. 

 
• Ytterligare marknadsföring av gymnasiet för att få flera sökande. 

 
• Verka för att alla går ut gymnasiet och med godkända betyg. 
 
• Ge estetprogrammet en möjlighet att åter starta på gymnasiet. 

 
• Se över möjligheten till ytterligare tillval på gymnasiet 

 
• Erbjud utgående gymnasieelever från vård/omsorg samt barn/fritid en fast 

anställning inom kommunen 
 

• Satsa mer på vuxenutbildning. Detta ger i sin tur fler möjligheten till riktiga 
jobb samt ger fler en chans till gymnasiekompetens. Detta gäller inte minst 
många nyanlända. 
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Jämställd arbetsmarknad 
 
Ett stort problem för de flesta inlandskommunerna i Norrland är den minskande befolkningen.  
Strömsunds kommun har ett underskott av kvinnor i åldern dvs. åldern 20-40 år, jämfört med 
antalet män i samma åldersgrupp. Unga kvinnor tenderar att flytta, (ca 40 % av 20-åringarna 
flyttar)   i högre omfattning, en trend som måste brytas genom åtgärder som får kvinnor att 
stanna kvar eller vilja återvända. Det är viktigt att göra satsningar som attraherar yngre 
kvinnor och som kan skapa förutsättningar för att finna former för god service i vårt glest 
befolkade område.  
 
Nästan dubbelt så många kvinnor som män har högskoleutbildning i kommunen.Kvinnor i 
arbetsför ålder återfinns till största delen inom vård, omsorg, skola och handel medan männen 
finns till största delen inom tillverkning, bygg och transport. 
 
Bland småföretagarna är c:a 600 av dem män medan endast c:a 200 är kvinnor. 
 
Inriktningsmål 
 

• Skapa förutsättningar som ska främja kvinnors entreprenörskap och innovationskraft. 
Satsa särskilt på kvinnors företagande, skapa särskilt riktade mötesplatser och arenor  

 
• Satsa på att förändra attityderna, systemen och strukturerna som styr män och kvinnors 

företagande. 
 

• Satsa på generationsskiftning för företag genom projekt för mentorskap/adepter och 
män/kvinnor med syfte att även bryta traditionella mönster/bransch 

 
• Erbjud yngre personal inom vård/omsorg och skola en tillsvidareanställning i stället 

för en osäker anställning som vikarie. 
 

• Satsa mera på verksamheter inom kultur/fritid som attraherar kvinnor  
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Kultur/fritid 
 
Kultur och fritid är en stor och viktig del i kommunen. En bra kultur- och fritidsverksamhet 
kan vara en anledning till att välja just vår kommun. En satsning på en sporthall i Strömsund 
förbättrar ortens förutsättningar för att utöva idrott, kultur och fritid. En satsning på att rusta 
upp Strömsunds anrika SAGA-biograf kommer att utveckla kulturlivet ytterligare då denna 
kan användas till en mängd olika kultur och fritids evenemang. Den påbörjade satsningen på 
avgiftsfri kulturskola har visat sig väldigt positiv och gett många elever chansen till att utöva 
kultur såsom musik, dans och drama. Satsningen på Teknikhuset har varit en succé och måste 
ha en given fortsättning. Vi vill även främja kulturaktiviteter i byarna och i de mindre 
centralorterna genom att på olika sätt stötta de lokala intresseföreningarna. 
 
Inriktningsmål: 
 

• Fortsätt utveckla påbörjad kultur- och fritidsverksamhet i Pelarn/Saga. 
 

• Stötta kulturaktiviteterna i byar och samhällen utanför Strömsunds centralort. 
 

• Behålla, utveckla och marknadsföra befintliga bibliotek mera. 
 

• Utveckla möjligheterna till alternativ fritid för de som inte är intresserade av sport el 
kultur. 

 

Socialtjänst/vård/omsorg 
 

Socialtjänst, vård och omsorg är till största delen styrd av lagar, Detta för att ge samma stöd 
och hjälp till alla medborgare.  

En stor del av kostnaderna går idag till institutionsvård för unga och vuxna. Därför är det 
viktigt att satsa på förebyggande insatser. För att nå bäst resultat är det här viktigt att det sker 
ett större samarbete mellan till exempel. socialtjänsten och skolan. Nya möjligheter till bra 
samarbete finns idag och borde utnyttjas mer även i vår kommun. Att samarbeta med förskola 
och familjecentral är också väldigt viktigt. En annan stor och viktig uppgift i hela länet är att 
hitta nya och gemensamma alternativ till HVB hem, som annars blir allt mer kostsamt för 
kommunerna.  

Kommunen är ytterst ansvarig för äldreomsorgen och hur väl omsorgen fungerar och hur 
den utformas påverkar livskvaliteten för både äldre, anhöriga och de som funderar på 
vad som händer den dagen de själva behöver hjälp. Dagens äldre behöver få mer 
inflytande och kunna medverka mer i tex. val av boende men också i frågor som rör 
kost, aktiviteter mm. 

Kommunens driftform för äldreboenden är en omdiskuterad fråga. Skall driften läggas ut 
på entreprenad eller köras i kommunens egen regi. I projekt Vardaga på Frösön har drift 
i fullskala jämfört entreprenaddrift och kommunal drift. Strömsunds kommun bör ta 
lärdom av de resultat som framkommit i projektet.  
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Inriktningsmål: 

• Tidiga förebyggande insatser för barn och unga, mer samarbete mellan skola och 
socialtjänst är viktigt för att nå detta. 
 

• Skapa kommungemensamma alternativa HVB-hem 
 

• Ökad livskvalitet för äldre genom större inflytande och mer möjlighet till delaktighet i 
beslut runt aktiviteter, kost mm. 
 

• Ta lärdom av resultat och erfarenheter från projekt Vardaga på Frösön 
 

• Ge de äldre större möjlighet att själva välja boende, gärna mera  
           seniorboende. 

Miljö 
 
Vår kommun har stor tillgång på frisk luft och rent vatten, något som idag inte är alltför 
vanligt. Dessutom finns stora volymer outnyttjad biomassa från jord och skog lämpade för 
produktion av biodrivmedel. 
 
I kommunen produceras en anseenlig mängd vatten- och vindkraftel, detta beroende av en 
positiv kommunprofil, många lämpliga höjdlägen och glest befolkat landskap. Kommunens 
energibehov skall succesivt minska. Detta genom minskad elförbrukning, ökad satsning på 
värmepumpar och småskalig vind- och solenergi. Transportsektorns behov av energi minskas 
eller på sikt ställas om till miljövänligare bränslen. Ett snabbt sätt att komma i gång är att så 
snart det är möjligt fasa ut kommunens fossila tjänstebilar till förmån för el-drift inom 
exempelvis i hemtjänsten. El från solceller gör stora framsteg till en årligen minskande 
kostnad. Kommunen bör delta i pågående utveckling med att börja installera solceller på 
kommunens egna fastigheter 
 
En trevlig och trivsam närmiljö i kommunens samhällen bör skapas genom att exempelvis 
utökad skötsel av gräsytor, plantering av träd/buskar och blomsterarrangemang. 
 
Inriktningsmål: 
 

•  Minska transporterna genom lokal upphandling av kommunens förnödenheter. 
 

• Aktivt stödja nyproduktion av biodrivmedel baserad på cirkulär biomassa från jord 
och skog. 
 

• I översiktsplaner kartlägga marker lämpliga för grödebaserad råvara för produktion av 
biodrivmedel. Jämför med tidigare vindkraftplaner.  
 

• Bygg succesivt ut elproduktion med solceller på kommunens fastigheter. 
 

•  Satsa på en trivsam närmiljö – även utanför Strömsunds tätort. Trevligt för besökande 
såväl som för fastboende 
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Integration 
 
Kommunen har idag c:a 75 ensamkommande flyktingbarn och c:a 660 asylsökande. Hittills 
under  året har vi fått tillskott av ett 50-tal som blivit kommunplacerade. Mottagandet är i 
första hand av humanitära skäl men även faktorer såsom mångfald, kultur och arbetskraft 
skapar utveckling i vårt samhälle. Integrationen av de anlända är mycket viktig för den 
enskilda individen. Att snabbt lära sig svenska språket är den viktigaste nyckeln till vårt 
samhälle. Utbildning i svenska (SFI) tillsammans med språkpraktik i arbete och umgänge 
bland svensktalande ger det bästa resultatet. Gäddede, Rossön, Hoting och Backe  är exempel 
på orter där de boende på ett aktivt och engagerande sätt tagit hand om de inflyttade och på så 
sätt skyndat på och underlättat integrationen.  
 
För att underlätta de asylsökandes långa väntan på uppehållstillstånd samt för förberedelse för  
ett liv i Sverige så bör även denna grupp få tillgång till svenskundervisning snarast möjligt 
efter ankomsten. 

Inriktningsmål: 

• Mera och tidig språkpraktik exv. med arbetspraktik, värdfamiljer och fritidsaktiviteter. 
 

• Svenskundervisning även till asylsökande. 
 
 

• Uppmuntra de boende på orten att aktivt medverka till de nyanländas integration. 
 

• Flera praktikplatser, inte minst inom kommunal verksamhet.  
 

• Ta vara på de inflyttades kunskaper och förmågor för att ge arbete så de kan stanna 
kvar i kommunen. 
 

• Skapa odlingslotter på lämpliga platser i kommunen – det ger social samvaro och 
språkträning. 
 

•  
 
 Valfrihet 
 
Kommunen bör på olika sätt främja, stimulera och stödja alternativa driftformer. Detta ökar 
valfriheten både för medborgarna och anställda. Det stimulerar också till en utveckling mot 
högre kvalitet. Fler alternativa driftformer är inget hot mot offentlig sektor utan snare tvärt om 
– man lär av varandra och utvecklas. Lämpliga områden för alternativa driftformer är teknisk 
verksamhet och inom vård och omsorg. Lagen om valfrihet (LOV) infördes 2009 och innebär 
bl.a. att äldre får möjlighet att välja bland olika utförare av hemtjänst m.m. 
 
Inriktningsmål: 
 

• Inför LOV i vår kommun. 
 

• Se över möjligheter till alternativa driftsformer.  
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Turism 
 
Rese- och turistindustrin i Strömsunds kommun omsatte 207 miljoner under förra året. Över 
100 årsarbeten skapades, 14 miljoner genererades i skatteintäkter till kommunen. Det är ingen 
tvekan om att rese- och turistindustrin har en mycket stor betydelse för vår kommun och 
måste nu tas på allvar. De olika turistaktörerna bör samverka på olika sätt för att vara 
konkurrenskraftig och att nå även långväga kunder. Besökscentrum i Strömsund är viktigt för 
såväl besökande som för turistföretagen och måste lätt kunna hittas. För att beskriva och 
tillvarata turismens möjligheter till utveckling, tillväxt och sysselsättning måste en aktuell 
turismstrategi snarast tas fram. 
 
Kommunen har stora potentialer att utveckla sin turism under både sommar och vinter. Det 
långa avståndet till närmaste flygplats begränsar turism och måste kompenseras på annat sätt. 
Närheten och gemenskapen med Norge bör utvecklas vidare. Vildmarksvägen blir ett allt 
viktigare turistmål i kommunen och dess besökspunkter måste vidareutvecklas. 
 
Främja hästnäringen och arbeta för att den ska utgör ett viktigt komplement till de 
traditionella näringarna i regionen såsom jord- och skogsbruk samt turism. Hästnäringen och 
turistnäringen är två näringar som strukturellt utvecklas och där tillväxt sker på likartat sätt. 
 
 
Inriktningsmål: 
 

• Arbeta för främjandet av turismen med andra aktörer i länet såsom Jamtli, 
Inlandsbanan, etablerade kulturevenemang. 

 
• Delta i den satsningen på Destinationsutveckling längs Inlandsbanan som pågår i 

länet.  
 

• Medverka till att lyfta turistverksamheten i kommunen, gärna i samarbete med Norge. 
 

• Ytterligare utveckling av besöksmål längs Vildmarksvägen. 
 

• Se till att turisbyrån i Strömsund är lätt att finna och kan nås av besökande turister. 
 

• Fortsätt utvecklingen av en fungerande marknadsföring av kommunens turistföretag. 
Marknadsför destinationsbolaget Södra Lappland bättre. 

 
• Främja hästnäringen och arbeta för att den ska utgör ett viktigt komplement till de 

traditionella näringarna i regionen såsom jord- och skogsbruk samt turism. 
Hästnäringen och turistnäringen är två näringar som strukturellt utvecklas och där 
tillväxt sker på likartat sätt. 
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Folkhälsa 
 
Syftet med folkhälsoarbetet är att stärka individen. Statens folkhälsoinstitut har arbetat för att 
minska regionala ojämlikheten. Den nationella strategin för att skapa konkurrenskraftiga 
regioner och individer är att verka och bidra till regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning.  
Friska kommunmedborgare främjar en mindre kostsam hälsovård, färre sjukskrivningar och 
ett rikare liv.  Folkhälsan är ofta beroende av samhälles klass  och ekonomi vilket gör önskade 
åtgärder mera komplicerade.  
Balans i liv och karriär är avgörande för hälsan. Enligt en artikel i SvD 16 juli 2009 av Agneta 
Lagerkrantz, som i sin tur relaterar till en studie av Carita Håkansson, lektor vid 
Hälsohögskolan i Jönköping, är det olika faktorer som avgör om kvinnor och män håller sig 
friska.  Kvinnor är mer friska om de hinner med både yrke och fritid. Männens hälsa är istället 
beroende av hur de klarar sitt jobb.  För att kvinnor ska må bra behöver de ha ett balanserat liv 
mellan arbete och familj, ha meningsfulla fritidsaktiviteter och känna att det de gör betyder 
något. Kvinnor blir stressade och tvingas till sjukskrivning om de inte hinner eller kan möta 
de kombinerade kraven från arbets- och privatliv. 
Användande av alkohol och narkotika medför ofta en försämrad personlig hälsa och 
svårigheter i arbete och socialt liv. 
 
Inriktningsmål: 
 

• Gör en förstudie och kartläggning avseende kvinnor och mäns nuvarande och önskade 
möjligheter till fritidssysselsättning.  

 
• Skapa förutsättningar för mötesplatser och arenor för en meningsfull 

fritidssysselsättning för våra invånare oavsett ålder och kön.  
 

• Poängtera vikten av rätt kost och rörelse för elever i grundskolan – gärna i 
kombination med besök i natur och skog. 

 
• Förebygg och förhindra användande av droger. 
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Infrastruktur 
 
Kommunens infrastruktur är avgörande för dess utveckling. Strömsunds kommun återfinns 
idag bland bottenplatserna gällande infrastruktur. Eftersom Strömsunds kommun är relativt 
glest befolkat så finns tyvärr ett mycket begränsat kommersiellt intresse att satsa på 
infrastruktur i våra bygder. 
 
Att alla medborgare har tillgång till bredband är en förutsättning för kommunens utveckling. 
Alltmera av våra samhällsfunktioner blir beroende av ett snabbt och fungerande bredband 
såväl privat som för företag.  Bredband via fiber är den långsiktiga och hållbara lösningen. 
Mobilt bredband är en ej tillförlitlig och relativt dyr lösning men kan användas som ett 
komplement till bredband via fiber.  
 
Den fasta telefontrafiken via koppartråd kommer succesivt att ersättas med fiber eller med en 
mobilt fast lösning. Dock kommer den mobila telefonin att öka och ställa krav på bättre 
täckning. 
 
I kommunen finns många grusvägar med skiftande kvalitet vilket begränsar framkomligheten 
för varu- och persontransporter. I stället för underhåll av våra vägar så väljer Vägverket att 
sänka hastigheten för vägen. 
 
Kollektivtrafiken inom kommunen fungerar någorlunda tillfredsställande längs väg E45 och 
väg 342 till Gäddede.  Dock är oftast inte busstiderna anpassade efter de som vill pendla 
mellan hem och arbete. Pendlarparkering finns i Strömsund men även andra orter längs E45  
är i behov av en sådan parkering 
 
Inriktningsmål: 
 

• Prioritera utbyggnad av bredband via fiber – även till byar utanför väg E45 
 

• Ställ högre kvar på leverans/projekteringstakten i pågående satsning på bredband i 
kommunen 

 
• Förbättra mobiltäckningen inom kommunen genom ökad dialog med 

mobiloperatörerna 
 

• Påverka Vägverket för bättre underhåll av våra vägar i kommunen. 
 

• Bättre anpassade busstider för pendling med buss alternativt tåg.  
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Näringsliv 
 
Näringslivet är viktigt för kommunenens framtid och utveckling. En förutsättning för tillväxt i 
Strömsunds kommun är att vi får flera företag att etablera sig i kommunen. Småföretagen är 
grunden till kommunens företagande och står för 4 av 5 företag med färre än 5 anställda. För 
att få företag att startas eller att etablera sig i Strömsunds kommun måste vi se till att bra 
förutsättningar finns. Det ställer stora krav på logistiklösningar, personal med rätt utbildning 
och ett trivsamt samhälle att bo och leva i, bland annat. Kommunen måste marknadsföra sig 
bättre när det gäller företagsetableringar och arbeta mer för dessa. Vi behöver få in mer 
entreprenörskap och företagande i skolan. Strömsunds kommun måste också serva och vara 
behjälpliga och ha en god relation till befintliga företag som redan finns i kommunen. 
 
Vi vill också se en strävan till lokal upphandling av mat och produkter som kommunen köper 
in. Detta främjar mera lokala företag i motsats till den alltmera storslagna offentliga 
upphandlingen som idag marknadsförs. 
 
 
Inriktningsmål: 
 

• Fortsatt satsning på Teknikenshus som är en viktig plats för barn och unga att utveckla 
sin tekniska förmåga i låg ålder. 
 

• Ytterligare samarbete med gymnasiet för utbildning av efterfrågad arbetskraft 
 

• Att göra de möjligt för alla elever att få driva UF-företag på gymnasiet. 
 

• Utför myndighetsutövande på ett företagarvänligt sätt. 
 

• Utveckla kvinnors, ungas samt nysvenskars företagande. 
 

• Verka för att få inlandsbanan elektrifierad så föreagen kan köra sina transporter på ett 
miljövänligt vis snabbt och enkelt. 
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Kommunal verksamhet 
 
Strömsunds kommun är idag kommunens största arbetsgivare med c:a 1400 anställda. 
Kommunen skall konkurera med kommunens övriga företag om att få kompetent arbeskraft 
och jämföra sig med alternativa privata arbetsgivare. Generellt ligger kommunens löner lägre 
än motsvarande privata företag vilket medför att kommunen måste konkurrera om arbetskraft 
på annat sätt. Sommarjobb för ungdomar är viktigt dels för att få lite fickpenger, dels för att få 
arbetspraktik och rutiner på lovets dagar. Eftersom kommunen har och kommer att ha stort 
behov av tjänster inom vård- och omsorg är det viktigt att ta tillvara de yngre som är utbildade 
för uppgifterna. En god arbetsmiljö och en tydlig personalpolitik är en förutsättning för en bra 
arbetsplats. Kommunens korttidsfrånvaro är bland de lägsta i landet medan långtidsfrånvaron 
är bland de högsta. 
 
Det behövs en koppling här till att kommunen behöver bli en samhällsutvecklare, ta rodret 
och inte enbart ”passivt titta på” när utvecklingen går i en negativ trend. Undersökningar 
(SCB, KKIK mfl) visar att kommunen ligger lägre än genomsnittet på flertalet mått gällande t 
ex företagande, folkhälsa, miljö och hur kvinnor och män som bor i kommunen ser på den 
som en bra plats att leva och bo på. Undersökningarna visar däremot att trygghetsaspekten är 
god (positivt resultat) i enkäter.  
 
Kommunen får dåliga betyg gällande möjliggörande för medborgarna att delta i kommunens 
utveckling Fördjupat fokus på attraktivitet. Vi ska ta fram så mycket fakta som möjligt – 
varför flyttade x pers till kommunen och varför flyttade X pers från kommunen. Analysera 
och se vad vi kan ta fasta på. En ständigt ökande administration inom kommunens verksamhet 
är ett problem som vi måste vara vaksamma på. Ej nödvändig administration bidrar negativt 
till kommunens knapra ekonomi.   
Slutligen vill vi betona betydelsen av nationella och internationella kontakter och samarbete. 
 
Inriktningsmål: 
 

• Erbjud seriösa sommarjobb för alla ungdomar som lämnat grundskolan. 
 

• Gör tjänster inom vård/omsorg och barn/fritid mera attraktiva genom att införa 
tillsvidareanställning för de som önskar - gäller inte minst ungdomar som idag går  

            som vikarier  
 

• Arbeta aktivt för att sänka kommunens långtidsfrånvaro 
 

• Avveckla ej nödvändig administration inom kommunen. 
 

• Vidareutveckla internationella kontakter, samverkan och kompetens 
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Ekonomi / Budget  2017 
 
Kommunens ekonomiska läge är inte det bästa inför 2017. Skatteintäkterna är minskande till 
följd av rådande befolkningsminskning och arbetslöshet och för att skatteutjämningsbidraget 
inte kommer att ge den utdelning vi önskat. De nya riktade bidragen ger inte avsedd kompen- 
sation. Detta medför att vi har ett negativt fördelnings- utrymme till våra verksamheter sedan 
vi tagit hänsyn till PKV (generella kostnadsökningar) . Att täcka detta underskott med att dra 
ner på ramarna är svårt eftersom kommunens verksamheter är hårt ansträngda redan idag.  
Dock ser vi en ekonomisk möjlighet genom att, på ett tillfredsställande sätt,  börja utbetala 
från (gottgöra) kommunens pensionsstiftelse. 
 
Finansiella mål 

• Budget i balans – årligt överskott med 7,7 Mkr 
• Investeringar max  23,5 Mkr  
• Ingen avsättning till pensionsstiftelsen 

 
Följande förutsättningar gäller som grund för de budgetramar som föreslås. 

• Befolkningsminskning 150 pers 
• 20 miljoner i ökade intäkter från skatter och bidrag för kommunen 
• 3,3% PKV 
• Potter: Kommunfullmäktiges oförutsedda 1050 Kkr 

            Kommunfullmäktiges ballanskrav  2800 Kkr   
                  Kommunstyrelsens oförutsedda  300 Kkr 
                  Kommunstyrelsens utvecklingspott  1000 Kkr  

 
 
Centerpartiet och Moderaterna yrkar på följande fördelning jämfört med budget 2016 
 

• Vi anser att årets generella kostnadsökningar (PKV)  är väl höga och dras ner till 
3,0%.  (ändå 0,3% högre än förra årets budget) 

• Barn- och utbildningsförvaltningen  samt Socialnämnden kompenseras för 
nerdragningen med 0,4 Mkr resp. 0,6 Mkr.  

• Kommunstyrelsens budget är relativt generös och bedöms innefatta även kommande 
drift av den nya sporthallen 

• Arbetsmarknadsenhetens (AME) ram utökas med 0,5Mkr för att fortsätta  det anslag 
som erhölls 2016. 

• Arbetsmarknadsenhetens (AME) ram utökas med 0,591 Mkr för att kompensera för 
högre lön och ökade sociala kostnader för skolungdomars feriearbete. 

• Gymnasieskolans ram utökas med 0,5 Mkr för att fortsätta  det anslag till 
kvalitetsutvecklare som erhölls 2016. 

• Socialnämndens ram utökas med 2 Mkr för att fortsätta  den lönesatsning  till 
socialsekreterare som gjordes 2016. 

• Överförmyndare får en ramhöjning med 0,23 Mkr som kompensation för ökade 
kostnader för gode män. 

• Kommunfullmäktiges pott för balanskrav minskas med 0,8 Mkr. 
• 5,5 Mkr betalas ut från kommunens pensionsstiftelse. 

 



Budgetramar per verksamhet  2017 KSau 16-05-10
Belopp i tkr

Nämnd/avd Budget 2016 Uppräkning Effekt Besparing Ram- Ej ram- Ramförslag Kommentarer
(exkl kapitalkostn) Inkl ramjust  sep -15 PKV 3,3% kostn.ökn 0,30% Justeringar justerande justerande 2017

KOMMUNFULLMÄKTIGE * 4 798 4 829 31 -14 -800 4 015 Minskat balanskrav Kf

KOMMUNSTYRELSE 184 806 191 444 6 638 -574 0 1 591 0 192 461  
Kommunstyrelse ** 57 730 59 637 1 907 -179 59 458
Teknik- och serviceförvaltning 28 691 29 794 1 103 -89 29 705
Strömsund Turism 3 088 3 189 101 -10 3 179
Kommunledningsförvaltning 23 726 24 545 819 -74 1 091 25 562 AME.  Feriearbeten

Framtids- o utvecklingsförvaltning 71 571 74 280 2 709 -223 500 74 557 Kvalitetssamordnare gymnasiet

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 4 590 4 741 151 -14 4 727

BARN, KULTUR- OCH UT-
BILDNINGSNÄMND 223 079 230 858 7 779 -693 400 0 0 230 566
Barn- och utbildningsförvaltning 206 037 213 253 7 216 -640 400 213 013 Återf. Besparing

Kultur- och fritid 17 042 17 605 563 -53 17 552

SOCIALNÄMND 302 592 313 917 11 325 -942 600 2 000 315 576 Återf. besparing.  Lönesatsn. soc.sekreterare

NÄRVÅRDSNÄMND 21 736 22 531 795 -68 22 463
 

ÖVERFÖRMYNDARE 1 572 1 624 52 -5 230 1 849 Adm. av gode män

REVISION 819 846 27 -3 843

TOTAL 743 992 770 792 26 800 -2 312 200 3 821 0 772 500

*) Inkl potter fullmäktige, tkr 2016 2017
Kommunfullmäktiges oförutsedda. 1 050 1 050 Fördelnings-
Kommunfullmäktiges pott balanskrav. 2 800 2 000 utrymme: -5 500
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr Ramförslag 767 000 Underskottet 5,5 milj tas från kommunens pensionsstiftelse.

Kommunstyrelsens oförutsedda 300 300
Komunstyrelsens utbecklingspott 1 000 1 000

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumerna för justeringar. Resultatmål 7 700 Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.
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Justering (Sign) 
  

§ 126 Dnr 2016.16 214 
 
Detaljplan för fastigheten Ströms-Näset 1:57 m.m. Näsviken 

Gällande detaljplan Detaljplan för del av Strömsunds samhälle i Strömsund (Nä-
set 1:57 m.m. Näsviken) antogs den 22 november 1989. Planområdet ligger på 
Näsviken precis intill Strömsundsbrons västra fäste och omfattar ett område 
på cirka 3 hektar. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för att an-
lägga en rastplats inom planområde. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 3 september 2015 att ge ett positivt 
planbesked och inleda planprocessen för en ny detaljplan. Planhandlingar 
upprättades och den 17 december 2015 beslutade miljö- och byggnämnden 
att planförslaget skulle sändas ut för samråd. Planförslaget var utsänt för 
samråd mellan den 18 januari och 21 februari 2016. En samrådsredogörelse 
upprättades där inkomna yttranden kommenterades. Detaljplanen har efter 
samrådet reviderats. 
 
Den 17 mars 2016 beslutade miljö- och byggnämnden att planförslaget skulle 
sändas ut för granskning. Planförslaget var ute för granskning mellan den 29 
mars och 21 april 2016. Tre yttranden kom in och har sammanställts i ett 
granskningsutlåtande. Yttrandena föranleder ingen ändring av planförslaget 
 
Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
granskningsutlåtandet och översänder detaljplanen till kommunfullmäktige 
för antagande. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 108/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Granskningsutlåtandet godkänns.  
 
2. Detaljplanen översänds till kommunfullmäktige för antagande. 
 
_____  
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-05-31  39  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 141 Dnr 2015.211 799 
 
Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond för att 
investera i människor 

Peter Frost, Kerstin Sjöberg och Aron Kjellgren, Vänsterpartiet, har i en mot-
ion föreslagit att kommunen ska inrätta en investeringsfond byggd på de er-
farenheter som flera kommuner redan gjort samt den samlade erfarenhet 
SKL har. Bilaga 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Yrkande 

Peter Frost (v) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. Bilaga 
 
_____  
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Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond för 
att investera i människor 

Peter Frost, Kerstin Sjöberg och Aron Kjellgren, Vänsterpartiet, har in-
kommit med en motion om att inrätta en social investeringsfond för att 
investera i människor. 
 
Syftet med en sådan fond skulle enlig motionärerna vara att hitta förebyg-
gande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ händelseutveckling hos 
Strömsundsbor. 
 
De menar att det hela är ganska enkelt, det handlar om att investera i 
människor och att tidiga insatser är en viktig framtidsinvestering och med 
social investeringsfonden kommer kommunen förhoppningsvis att se så-
väl ekonomiska och mänskliga vinster. För kommunen kan det handla om 
färre placeringar av barn och unga i familjehem och HVB. För den en-
skilda handlar vinsterna om en framtid med utbildning, jobb och en egen 
försörjning. 
 
De anser också att när effekterna av de sociala investeringarna börjar sy-
nas kommer de kommunala kostnaderna att minska som en följd av inve-
steringen och nämndens/nämndernas ekonomiska ramar kan minskas 
med motsvarande belopp.  
 
Överskottet bör sedan öronmärkas för att användas för framtida sociala 
investeringar. På så sätt kommer fonden kontinuerligt att fyllas på och nya 
sociala investeringar möjliggörs.  
 
Först behöver vi klargöra vissa begrepp. Uttrycken ”social investerings-
fond” och ”sociala investeringar” får inte sammanblandas med de ekono-
miska termerna fond respektive investering. Begreppet fond används inte 
i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Begreppet investeringar 
används för anskaffning av anläggningstillgångar, avsedda för stadigva-
rande bruk eller innehav och över vilka man har kontroll.   
 
Sociala investeringar med initiala kostnader och minskade framtida kost-
nader måste hanteras inom ramen för det så kallade balanskravet i kom-
munallagen.  
 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjorde 2014 en enkätundersök-
ning om sociala investeringsfonder. Av de 252 kommuner som besvarade 
den så har 51 meddelat att de har särskilda medel avsatta för sociala inve-
steringar.  
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En av de kommuner som var först i landet med att tilldela medel för soci-
ala investeringar är Umeå kommun. De avsatte 120 mkr efter bokslutet 
2010. Men den satsningen avbröts dock tvärt i samband med budget 2014 
och de sista projekten avslutades under 2015.  
 
Om en social investeringsfond inrättas bör man ta lärdom av studier på 
området och andra kommuners erfarenheter. Det behöver finnas ett an-
sökningsförfarande, krav på utvärdering för att säkerställa kvalitet och ef-
fektivitet. Både ansökningsförfarandet och hanterandet av ansökningar 
samt senare utvärdering av projekt, kommer uppta arbetstid och resurser. 
Utvärderingen av projektet kräver att man kan mäta och värdera resulta-
ten och det är inte enkelt att säkerställa det.  
 
Om en social investeringsfond inrättas bör man även ha ett långsiktigt 
perspektiv då effekter kanske inte uppstår förrän efter 5-10 år beroende på 
satsningarna. Detta kräver en engagerad ledning över tid så inte arbetet 
med en social investeringsfond faller platt efter något år. 
 
Om en social investeringsfond ska införas behöver man diskutera varifrån 
medel till detta ska tas. Om medel tas ur förvaltningarnas befintliga bud-
get eller påverkar kommande budget kan svårigheter uppstå att uppfylla 
de lagstadgade krav som finns på verksamheten. Det kan också vara svårt 
att förutsäga exakt var effekterna blir störst och vilken förvaltning som får 
eventuellt minskade kostnader. Man behöver därmed även fundera kring 
hur eventuella besparingar ska återföras till verksamheten eller till nya 
projekt. Det ställer stora krav på uppföljning av mål och effekter och man 
måste även beakta de resurser och tid som krävs för att kunna utvärdera 
den.  
 
Det bedrivs redan i dag ute i verksamheterna förebyggande insatser som 
kan definieras som sociala investeringar även om man inte använder det 
begreppet. Utöver det har vi projektet Plug-in med en elevcoach på Hjal-
mar Strömerskolan som arbetar för att motivera eleverna att aktivt delta i 
skolarbetet och hjälpa till att komma framåt i studierna. Det arbetet är väl-
digt framgångsrikt och har resulterat i en markant minskning av antalet 
elever som avbryter sina studier. 
 
Sedan i höstas finns även projektet UVAS som är riktat mot unga som 
varken arbetar eller studerar och som står väldigt långt ifrån arbetsmark-
naden. Det omfattar 40 ungdomar och det har lett till att några påbörjat 
praktik och någon enstaka som studerar. Det är ett långsiktigt arbete som 
tar tid innan man kan börja se resultaten.  
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Kommunen har också avtal med Arbetsförmedlingen inom ramen för De-
legationen för Unga i Arbete, DUA, för att få ner arbetslösheten genom 
traineejobb och utbildningskontrakt.  
 
Sammanfattning 

Tanken med investeringsfonden är god. Men vi anser att arbeta förebyg-
gande är inget nytt, utan det bör redan ingå i den ordinarie verksamhetens 
arbete. Med tanke på det arbete och svårigheter som är förknippat med att 
skapa, driva och utvärdera investeringsfonden så bör man inte införa det. 
Utan man ska istället fortsätta det förebyggande arbetet inom den ordina-
rie verksamheten och i speciella projekt. Projekt som Plug-In och UVAS 
har redan visat att det är en modell som fungerar och är framgångsrik.  
 
Motionen anses besvarad. 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-05-31  40  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 142 Dnr 2016.122 829 
 
Svar på medborgarförslag om anläggande av en labyrint 

Gun Skogsberg, Södra Öhn, har i ett medborgarförslag den 31 mars 2016 fö-
reslagit att en labyrint anläggs på talludden på Näsviken vid brofästet. Bi-
laga 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Yrkande 

Håkan Espmark (m) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat samt 
att förslaget skickas till Trafikverket. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga 
 
_____  
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Svar på medborgarförslag om anläggande av en labyrint 

Gun Skogsberg har i ett medborgarförslag den 31 mars 2016 föreslagit att 
en labyrint anläggs på talludden på Näsviken vid brofästet. 
 
Trafikverket kommer under 2017 att anlägga en rastplats på delar av om-
rådet. 
 
I samband med byggnationen av rastplatsen finns planer att det ska an-
läggas gångstråk samt uppföras bänkar och bord så de som besöker rast-
platsen ska ges möjlighet att använda udden. Det finns även planer att det 
i anslutning till rastplatsen ska uppföras någon form av lekutrustning. 
 
Utformningen av området är inte klar och projektering pågår.  
 
Förslaget skickas till Trafikverket. 
 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
 



STRÖMSUNDS KOMMUN                      KOMPLETTERING   
 
Teknik- och serviceförvaltningen (TSF)  2016-04-25    
 
 
 

 
 
 
 
   Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
Upprustning Saga-lokalen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-05 att ge teknik- 
och serviceförvaltningen (TSF) i uppdrag att undersöka möjligheten att 
söka bidrag för tillgänglighetsåtgärder i Saga-lokalen samt inventera 
förvaltningarnas behov av denna. 
 
TSF har inte kunnat finna att några bidrag för de tänkta åtgärderna 
finns att söka i dagsläget. 
 
På fråga om behov av lokalerna till kommunens verksamheter har det 
tydligaste behovet angetts av kultur- och fritidsavdelningen. Dom anser 
att lokalerna skulle behövas dels för kulturskolans drama- och dans-
verksamhet och dels som del i avdelningens verksamhet i allaktivitets-
huset, se bifogad beskrivning från avdelningen. 
Kultur- och fritidsavdelningen anser också att man för dessa ändamål 
är beredda att bekosta en betydande del av årshyran för lokalerna som 
uppskattas till ca 200 000 kronor. 
 
Av övriga verksamheter så har turismen angett att lokalerna skulle 
kunna nyttjas som viss avlastning av ”nolltaxeverksamhet” från Folkets 
hus och framtid- och utvecklingsförvaltningen kan se visst behov av lo-
kalerna i integrationssammanhang men inte för gymnasieskolans verk-
samhet sedan estetprogrammet lades ner. 
Ingen av dessa verksamheter, eller kommunens övriga, har angett att 
man är beredda att vara med och finansiera lokalerna. 
 
 
 
Jörgen Pettersson 
Chef TSF 
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Användning av SAGA scen 

 

Dagtid kommer Kulturskolan med dans och drama att kunna 
erbjuda sina elever(elevantalet bara växer) scenträning på en 
riktig scen. Speciellt viktigt är detta när det nu införs Drama i 
Kulturskolans verksamhet. 

Man kommer att kunna erbjuda förskola, skola, föräldrar, 
kommunanställda m.fl. olika uppträdanden på en riktig scen 
(t.ex. musikcafé´ som dom erbjuder 1ggr/mån) 

Kommunanställda har en bra lokal att träffas i för information 
av kommunchef, m.fl. 

Klassmusikläraren på Vattudalsskolan har efterfrågat att 
kunna använda scenen för olika arrangemang med sina 
elever. Framförallt vid eventuella terminsshower. 

Personal på boendena för ensamkommande har hört av sig 
och skulle gärna vilja använda scenen för teaterträning med 
killar/tjejer. Intresse finns även att kunna träna teater med 
Samiska ungdomar. 

Kvällstid och helger vill Musikföreningen ha möjlighet att öva 
med sina band på scenen och även erbjuda olika aktiviteter 
t.ex. öppen scen, musikcafé , ta hit band ifrån andra orter och 
bjuda in till ev. musiktävlingar. 

Strömsund har fått erbjudande att än en gånganordna en 
deltävling i talang & musik ”Spotlight” för ungdomar i vår 

2



kommun på novemberlovet, och det skulle vara fantastiskt 
om den kunde arrangeras på SAGA scen. 

Renoveras SAGA så kan kommunen erbjuda ett ”Levande 
hus” med alla möjligheter till kultur & övriga aktiviteter. 

Huset behövs som ett komplement till Folkets Hus. 
Strömsund växer och Allaktivitetshuset SAGA/Pelarn ligger 
väldigt centralt och lyser upp Storgatan när det är liv och 
rörelse på dagtid och kvällar. 

Om vi vågar satsa/investera på SAGA så att vi har mer att 
erbjuda och locka våra ungdomar att stanna kvar i 
Strömsund. Tänk långsiktigt! Varje ungdom som flyttar till 
annan ort för att studera kostar och kan dom bli kvar i 
Strömsunds kommun så sparar vi pengar. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
2016-04-14 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen/AVA 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Helen Löfgren-Larsson 

Nämnd/styrelse 
KS 

 
 

Ansökan om tilläggsanslag för luftbehandlingsanläggningar i 
Hoting och Hammerdals reningsverk 

Sammanfattning av ärendet  

AVA-enheten har till 2016 beviljats investeringsmedel för att installera nya 
luftbehandlingsanläggningar i Hoting och Hammerdals reningsverk. Åtgär-
derna ska minska kostnaderna för uppvärmningen och förbättra arbetsmiljön. 
De beviljade medlen är till Hotings reningsverk 350 tusen kronor och till 
Hammerdals reningsverk 460 tusen kronor. Nu har en upphandling gjorts som 
visar att kostnaderna för dessa projekt ligger högt över de anslag som beviljats. 
Därför ansöker AVA-enheten om ett tilläggsanslag på sammanlagt 887 tusen 
kronor. 
 
Beskrivning av ärendet 

Ett arbete med att energieffektivisera kommunens lokaler har pågått under 
flera år och efter genomgång 2014 av reningsverken kunde konstateras att åt-
gärder behövde vidtas vid Hoting och Hammerdals reningsverk. Även åtgär-
der för att förbättra arbetsmiljön behövde vidtas. Ansökan om investeringsme-
del gjordes till 2015 men inga medel beviljades då utan beviljades till 2016. I 
början av 2016 har upphandling av dessa arbeten gjorts och visar att de bevil-
jade medlen inte räcker till. 
 
Initierare 

AVA-enheten 
  
Kostnadskalkyl 

Totalt beräknas de båda anläggningarna kosta cirka 1, 7 miljoner kronor. 
 
Konsekvensanalys 

Installation av dessa luftbehandlingsanläggningar minskar energikostnaderna 
och förbättrar arbetsmiljön och lukten både inom- och utomhus. Investeringen 
beräknas vara intjänad på sex till åtta år i energibesparing. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 
2016-04-14 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen/AVA 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Helen Löfgren-Larsson 

Nämnd/styrelse 
KS 

 
Konsekvens av icke-beslut 

Fortsatt höga kostnader för uppvärmning som idag är elvärme och även fort-
satt dålig arbetsmiljö med lukt. Lukten är även periodvis ett problem för kring-
liggande fastigheter. 
 
Tidsramar 

Eftersom de beviljade medlen inte räcker till att åtgärda båda verken skulle vi 
kunna prioritera Hammerdals reningsverk och slutföra det projektet om vi kan 
använda de medel som beviljats för både Hammerdal och Hotings reningsverk 
på totalt 810 tusen och ta med Hotings reningsverk i äskanden för 2017. 
 
 
 
 
Helen Löfgren-Larsson  Jörgen Pettersson 
Chef AVA-enheten  Chef Teknik- och serviceförvaltningen 
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Konstgräsplan Kyrktåsjö 

 

Samarbete 

Vi på Sogima Invest AB bedriver Asylboenden i både Norråker och Hoting. Vi kom i kontakt med 
Richard Persson i höstas angående fotboll i Kyrktåsjö, där det nämndes att dem hade planer på en 
konstgräsplan. Richard frågade oss om det fanns intresse av ett samarbete, det samarbetet har i 
dagsläget medfört att 25st Asylsökande från våra boenden har kunnat börja spela fotboll med IFK 
Kyrktåsjö. 

Konstgräsplan 

Som en del i vårat jobb med integration ser vi väldigt stora möjligheter med en konstgräsplan, dels så 
kommer förutsättningarna för dem som spelar fotboll bli mycket bättre och det medför att det blir 
roligare att spela. För vi vill att så många som möjligt som får uppehållstillstånd ska stanna i 
Tåsjödalen, men då måste det finnas fler möjligheter än bara jobb.  

Sedan fotbollen började så pratas det bara om när nästa träning är, även bland dem som inte spelar 
har det blivit ett väldigt stort intresse kring just fotbollen.  

Dem som bor på våra boenden kommer ifrån Irak, Iran, Syrien, Afghanistan, Eritrea och Somalia, i 
deras hemländer skulle det vara otänkbart att dem skulle spela i samma lag, Men när alla fick 
chansen att spela med IFK Kyrktåsjö så spelar det ingen roll vilken hudfärg du har eller vart du 
kommer ifrån, där är det fotbollen som talar. 

Slutord 

Varför ska just IFK Kyrktåsjö ha en konstgräsplan? Den frågan är väldigt enkel, Där finns glöden och 
passionen för fotboll. Människor som tycker att det är viktigt att alla ska ha samma förutsättningar 
oavsett landsbygd eller storstad. Vi på Sogima Invest AB delar denna uppfattning och att det behövs 
mer att göra för barn, ungdomar och vuxna på landsbygden oavsett om du är asylsökande eller 
”Tåsjödaling”. 

 

      

Mats Jansson, Ordf. Sogima Invest AB 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 
2016-04-19 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2016.38-739                             Bilaga SN 160427 § 44 

Utredare/handläggare 
Förvaltningschef Aki Järvinen 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
Höjt avgiftstak inom äldreomsorg från den 1 juli 2016 
 
Den 24 april 2002 § 37 beslutade kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjuk-
vårdslagen. De nya reglerna om förbehållsbelopp och högkostnadsskydd 
trädde i kraft den 1 juli 2002. Reglerna om beräkning av avgiftsunderlaget 
trädde i kraft den 1 januari 2003. 
 
Kommunfullmäktige har därefter beslutat om avgiftshöjningar tre gånger;  
 

• Den 28 februari 2008 § 16, höjning av avgifter inom äldreomsorg 
och hemsjukvård från och med den 1 april 2008. 

• Den 17 december 2008 § 134, höjning av avgift för fullkost från och 
med den 1 februari 2009. 

• Den 12 juni 2013 § 88, höjning av avgifter inom äldreomsorg och 
hemsjukvård från och med den 1 augusti 2013. 

 
Den högsta avgift som kommunen får ta ut för insatser från hemtjänsten, 
vård och omsorg i särskilda boenden och kommunal hälso- och sjukvård 
är 1 772 kr för 2016, maxtaxa. Summan är kopplad till prisbasbeloppet 
(44 300 kr för 2016) och kommer därför att ändras när prisbasbeloppet 
ändras. 
 
Initierare 

Riksdagen 
  
Kostnadskalkyl 

Summa intäkt per månad ca 22 tkr x 12 mån ger 264 tkr på årsbasis. 
Det motsvarar 6 % av intäkterna.  
 
 
 
 
 

  

9



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 
2016-04-19 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2016.38-739                             Bilaga SN 160427 § 44 

Utredare/handläggare 
Förvaltningschef Aki Järvinen 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
Sammanställning över antal personer som berörs av avgiftshöjningen på 
särskilda boenden och hemtjänstdistrikt 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvensanalys 
 
314 individer i kommunen ligger på hög nivå vilket innebär att de har 
hjälp 10 timmar eller mer per månad. 108 av dessa får höjd avgift  
enligt förslaget. 
 
Konsekvens av icke-beslut 
 
Oavsett kommunens beslut sker en reducering i utjämningssystemet i 
form av lägre bidrag till kommunerna så en icke höjning ger ca 264 tkr i 
extra kostnad i jämförelse med 2015, vilket gör 132 tkr i halvårseffekt då 
införandet av den föreslagna taxan sker 1 juli. 
 
 

 

     
      Berörda av 

ändring Boende/Distrikt Avgift innan höjning Avgift efter höjning Skillnad % 
  6 av 15 Tåsjögården 15 797 16 999 1 202 6 
10 av 27 Älvgården 30 488 32 571 2 083 6 
12 av 32 Solbacken 41 350 43 978 2 628 6 
  0 av 27 Granbacken 12 507 12 507 0 0 
14 av 41 Åshamra 44 555 47 278 2 723 6 
  3 av 15 Brismarksgården 16 720 17 377 657 3 
  6 av 25 Strömbacka 20 784 22 093 1 309 6 
12 av 18 D Backe/Rossön 28 636 31 264 2 628 9 
  6 av 11 D Tåsjödalen 13 652 14 966 1 314 9 
  7 av 12 D Hoting 16 666 18 128 1 462 8 
11 av 26 Sydvästra 27 132 29 364 2 232 8 
  7 av 23 Nordöstra 27 043 28 576 1 533 5 
  7 av 15 Hammerdal 20 446 21 883 1 437 7 
  3 av 15 Levinsgården 12 561 13 161 600 4 
  4 av 12 D Forsgården 13 265 14 141 876 6 
314   341 602 364 286 22 684 6 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2016-04-21 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2015.1046 

Utredare/handläggare 
Diana Lindström 

Nämnd/styrelse 
Till Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Ströms-Näset 1:57 m.m. Näsviken, Strömsunds 
kommun. 

Beskrivning av ärende 

Gällande detaljplan Detaljplan för del av Strömsunds samhälle i Strömsund 
(Näset 1:57 m.m. Näsviken) antagen 22 november 1989. Planområdet ligger 
på Näsviken precis intill Strömsundsbrons västra fäste och omfattar ett 
område på cirka 3 hektar. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet 
för att anlägga en rastplats inom planområde. 

Miljö- och byggnämnden beslutade den 3 september 2015 att ge ett posi-
tivt planbesked och inleda planprocessen för en ny detaljplan. Planhand-
lingar upprättades och den 17 december 2015 beslutade miljö- och bygg-
nämnden att planförslaget skulle sändas ut för samråd. Planförslaget var 
utsänt för samråd mellan den 18 januari och 21 februari 2016. En sam-
rådsredogörelse upprättades där inkomna yttranden kommenterades. De-
taljplanen har efter samrådet reviderats. 

Den 17 mars 2016 beslutade miljö- och byggnämnden att planförslaget 
skulle sändas ut för granskning. Planförslaget var ute för granskning mel-
lan den 29 mars och 21 april 2016. Tre yttranden kom in och har samman-
ställts i ett granskningsutlåtande. Yttrandena föranleder ingen ändring av 
planförslaget 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning reviderad 2016-02-25  
Plankarta reviderad 2016-03-17 
Behovsbedömning reviderad 2016-03-17 
Granskningsutlåtande 2016-04-21 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet och översänder 
detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. 
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Planbeskrivning 
 

HANDLINGAR 
Detaljplanen består av: 
  

- Plankarta med bestämmelser 
- Planbeskrivning och genomförandebeskrivning 
- Behovsbedömning 
- Fastighetsförteckning 

 
PLANPROCESSEN 
 
Planprocessen vid utökat planförfarande: 
 
Planarbetet sker i en process där berörda får möjlighet att lämna sina synpunkter på 
planförslaget. Figuren illusterar planprocessen och var i processen som planarbetet 
är just nu. Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 
(2014:900). 
 
                                              Här är vi nu 
 

 
 
Kungörelse/ samråd – Miljö- och byggavdelningen arbetar fram ett preliminärt 
planförslag. Planförslag anslås (kungörelse) i en ortstidning och på kommunens 
hemsida. Sakägare, myndigheter och andra berörda har möjlighet att yttra sig över 
planförslaget. Samrådstiden är vanligvis 3 veckor. Därefter sammanställs de skriftliga 
synpunkterna som kommit in under samrådstiden och en redovisning av 
planförslaget med anledning av synpunkterna. 
 
Underrättelse/ granskning – Inför granskning underrättar kommunen de som berörs 
av planförslaget. Planförslaget sänds ut under minst 3 veckor. Därefter sammanställs 
de skriftliga synpunkterna som kommit in under granskningstiden och en redovisning 
av planförslaget med anledning av synpunkterna. 
 
Antagande – Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 
 
Laga kraft – Detaljplanen vinner laga kraft ungefär en månad efter antagandet om 
ingen överklagar beslutet. 
 
 
 
 
 

Program Kungörelse 
Samråd 

Underrättelse  
Granskning   
 

Antagande  Överklagande Laga kraft 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Trafikverket har beslutat att bygga ut antalet rastplatser utefter det nationella stam-
vägnätet och de regionalt viktiga stråken för turism och långvägstransporter. Det ska 
finnas en rastplats inom en frekvens av 40 till 80 minuters mellanrum. 
 
Idag saknas det rastplatser utefter Europaväg 45 (E45) mellan Ytterhogdal och Ho-
ting en sträcka på ca 29 mil. Trafikverket planerar att anlägga tre rastplatser utefter 
denna sträcka och en av dessa planeras inom aktuellt planområdet. Enligt gällande 
detaljplan som reglerar på fastigheten Ströms – Näset 1:7 parkmark. På fastigheten 
Ströms – Näset 1:57 regleras delvis prickmark dvs. mark som ej får bebyggas och 
delvis att en restaurang får byggas. Gällande detaljplan (Detaljplan för del av 
Strömsunds samhälle i Strömsunds kommun, Näset 1:57 mm, Näsviken, antagen 
1989-11-22) strider mot den planerade rastplatsen. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 3 september 2015 att planarbete skulle på-
börjas. Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för ett  
utökat planförfarande (SFS 2014:900), de vill säga planförslaget kommer efter sam-
rådet att skickas ut för granskning innan planen antas av kommunfullmäktige. 
 
PLANDATA 
Läge 
Planområdet är beläget på Näsviken precis intill Strömsundsbrons västra fäste.  
 
Areal 
Planområdet omfattar 3 hektar. 
 
Markägoförhållanden  
Marken ägs av Strömsunds kommun. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Översiktsplan 
Området ingår i den kommuntäckande översiktsplanen för Strömsunds kommun 
antagen 2014 samt den fördjupade översiktsplanen för Strömsunds tätort, antagen 
2002. Detaljplanen är förenlig med både översiktsplanen och den fördjupade 
översiktsplanen för Strömsunds tätort. 
 
Detaljplan 
Detaljplan för del av Strömsunds samhälle i Strömsunds kommun (Näset 1:57 mm, 
Näsviken). 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Natur 
Planområdet består ute vid udden av ett parkområde samt i övrigt av en parkliknande 
yta som är obebyggd. Planområde ligger precis vid Ströms Vattudal. 
 
Vattenskyddsområde 
Inom planområdet östra del går den yttre gränsen för Långöns vattenskyddsområde 
(se plankarta).  
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Riksintressen 
Planområdet korsas av Europaväg 45 som anges som riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap. i miljöbalken. Europaväg 45 utgör också 
rekommenderad väg för farligt gods. 
 

 
Vyer över planområdet 
 
Gator och trafik 
Planområdet begränsas i söder av Europaväg 45 och i väster av Trollvägen. En 
gång- och cykelväg finns i södra delen av planområdet. En skoterled korsar ifrån 
norra till västra delen av planområdet. 
 
Underjordiska ledningar 
Inom planområdet har Strömsunds kommun vatten-, spill- och dagvattenledningar. 
En avloppspumpstation finns i den västra delen av planområdet. Underjordiska 
fjärrvärmeledningar korsar området i sydvästra delen av planområdet och löper 
sedan längs Europaväg 45 i östlig riktning. Två markförlagda elledningar korsar även 
planområdet. 
 
Geotekniska förhållanden 
Vid en geoteknisk undersökning i oktober 1983 konstaterades följande kring geologin 
i området. 
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” I det utfyllda området utgörs jordlagren överst av ca 0,6 – 1,0 m grusig siltig sand 
varunder följer fyllning av trä, flis, sågspån m m ned till ca 1,8 – 2,7 m under 
markytan vilande inom den norra delen på siltig sandig morän och inom den södra 
delen på humushaltig sandig silt. Inom övriga delar av området utgörs jordlagren 
under förekommande vägfyllning av fast lagrad friktionsjord bestående av finsand, 
grusig siltig sand och siltig sandig morän.” (Utdrag ur geotekniskt utlåtande från 
1983). 
 
Förorenade områden 
Inom planområdet har det funnits ett gammalt sågverk. Vid exploatering/ schaktning 
ska verksamhetsutövaren (Trafikverket) upprätta en plan för provtagning och 
eventuellt omhändertagande av förorenade massor. 
 
PLANFÖRSLAGET 
 

 
Utdrag ur topografisk karta över aktuellt planområde. 
 
Grönstruktur 
Parkområde 
Området närmast vattnet mot Ströms Vattudal kommer betecknas som parkmark.  
 
Strandskydd 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänrättslig 
tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). 
 
Större delen av detaljplaneområdet omfattas av strandskydd. Strandskyddet upphävs 
på fastigheterna Ströms – Näset 1:57 och 1:256. En fripassage lämnas för området 
närmast vattnet Ströms Vattudal för att säkerställa tillgång till stranden för 
allmänheten. Området får i plankartan beteckning parkmark. 
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Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken som kommunen bedömer föreligger för 
ett upphävande av strandskyddet: 

• Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. 

 
Gator och trafik 
Vägar och parkering 
Planområdet kommer att förses med parkeringsplatser för lastbil med släp som även 
kan användas av bussar. Det kommer även att finnas parkeringsmöjligheter för 
husbilar och husvagnar samt för personbilar. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Toaletter ansluts till kommunalt VA- nät. 
 
Elförsörjning 
En mindre elcentral finns vid pumpstationen som ligger i den västra delen av 
planområdet. 
 
Geotekniska frågor 
Ytan anläggs efter rådande förutsättningar. 
 
Dagvattenhantering 
Ytvatten avleds till kommunalt dagvattensystem som installeras med oljeavskiljare. 
Skyddsförskrifter ska fastställas för såväl anläggningsarbeten som vid drift och 
underhåll av rastplatsen. 
 
KONSEKVENSER 
Behovsbedömning 
Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och 
program om dess genomförande väntas medföra en betydande miljöpåverkan. En 
behovsbedömning har gjorts enligt bedömningskriterierna i bilaga 2 och 4 till 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar för att se om genomförandet av 
planen medför betydande miljöpåverkan. Detaljplanen bedöms inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan. 
 
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning 
av mark- och vattenresurser enligt miljöbalken. 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Tidplan 
Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens regler för ett utökat planförande. 
 
Beslut om samråd beräknas kunna tas i december 2015. Antagande av detaljplanen 
beräknas kunna ske i juni 2016 
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Genomförande 
Under genomförandetiden får allmän parkmark nyttjas får upplag, manskapsbodar. 
Dock inte inom område för vattenskyddsområde för Långön. 
  
Genomförandetid 
Detaljplanen ges en genomförandetid på 5 år från den dag detaljaplanen vinner laga 
kraft. 
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser, VA och fjärrvärmenät inom planområ-
det. Trafikverket ansvara för drift och underhåll av område T.  
 
Anvarsfördelning 
Miljö- och byggavdelningen upprättar detaljplan. 
 
Planekonomi 
Planavgift enligt gällande taxa tas ut i enlighet med upprättat avtal med Trafikverket. 
 
Medverkande tjänstemän 
Planhandlingarna har upprättats av planingenjör Diana Lindström och byggnadsin-
genjör Håkan Bredin. 
 
 
 
Diana Lindström   Håkan Bredin 
Planingenjör   Byggnadsingenjör 
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Detaljplan för Ströms – Näset 1:57 m.m. Näsviken, 
Strömsunds kommun. 
 
BEHOVSBEDÖMNING 
 
Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och 
program om dess genomförande väntas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
En behovsbedömning har gjorts enligt bedömningskriterierna i bilaga 4 till 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar för att se om genomförandet av 
planen medför betydande miljöpåverkan. 
 
Nedan följer en beskrivning av planområdet, huvuddragen i markanvändningen och 
dess tänkbara effekter samt en sammanvägd bedömning. 
 
Syfte och mål med detaljplanen 
Trafikverket har beslutat att bygga ut antalet rastplatser utefter det nationella 
stamvägnätet och de regionalt viktiga stråken för turism och långvägstransporter. Det 
ska finnas en rastplats inom en frekvens av 40 till 80 minuters mellanrum. 
 
Idag saknas det rastplatser utefter Europaväg 45 (E45) mellan Ytterhogdal och 
Hoting en sträcka på ca 29 mil. Trafikverket planerar att anlägga tre rastplatser 
utefter denna sträcka och en av dessa planeras inom aktuellt planområdet. Enligt 
gällande detaljplan som reglerar på fastigheten Ströms – Näset 1:7 parkmark. På 
fastigheten Ströms – Näset 1:57 regleras delvis prickmark dvs. mark som ej får 
bebyggas och delvis att en restaurang får byggas. Gällande detaljplan (Detaljplan för 
del av Strömsunds samhälle i Strömsunds kommun, Näset 1:57 mm, Näsviken, 
antagen 1989-11-22) strider mot den planerade rastplatsen. 
 
Platsens egenskaper 
Planområdet är beläget på Näsviken precis intill Strömsundsbrons västra fäste. 
Planområdet omfattar 3 hektar och består av ute vid udden av ett parkområde samt i 
övrigt av en parkliknad yta som är obebyggd. Planområdet begränsas mot Trollvägen 
och Europaväg 45. 
 
Dagvatten/spillvatten 
Dag- och spillvatten ansluts till kommunalt VA. Det ska finnas en oljeavskiljare för 
dagvattenhantering inom planområdet. 
 
Luftmiljö och klimat 
Viss påverkan från transporter kommer att ske men de bedöms inte vara i en allt för 
stor omfattning. Tomgångskörning är förbjuden inom Strömsunds kommun. 
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Hälsa och säkerhet 
Buller och lukt 
Buller från rastplatsen begränsas så att det inte ger upphov till högre 
omgivningsbuller än vad som är rekommenderat vid angränsande bostäder. 
Ljudnivåerna utgår från trafikbuller: 
 
30 dBA Leq inomhus 
45 dBA Lmax inomhus nattetid. Gäller nattetid (22-06). Värdet får överskridas max 5 
gånger på natt. 
55 dBA Leq utomhus (vid fasad) 
70 dBA Lmax vid uteplats i anslutning till bostad 
 
Radon 
Planområdet ingår i ett större område med lokala förekomster av högradonmark. 
Radonsäkert byggande skall tillämpas såvida inte mätning visar att längre 
säkerhetsnivå är acceptabel. Radonmätning ska behandlas i samband med bygglov. 
 
Natur- och kulturmiljön 
Flora och fauna 
Det finns inga kända förekomster av hotade arter. 
 
Riksintressen 
Planområdet omfattas av riksintresset för kommunikationer (Europaväg 45). 
 
Landskapsbilden 
Planområdet är väl synligt från Europaväg 45 och består idag av parkmark närmast 
Ströms Vattudal och av obebyggd parklikande yta i övrigt. Tillkommande rastplats 
bedöms påverka landskapsbilden i en liten omfattning 
 
Risker med ras/ skred 
Planområdet sluttar relativt lite mot Ströms Vattudal. Risken för ras och skred 
bedöms som liten. 
 
Bedömning och slutsats 
Planområdet består idag av parkmark närmast mot Ströms Vattudal och i övrigt av en 
parkliknaden obebyggd mark. Tillkommande rastplats bedöms påverka 
landskapsbilden i en lite omfattning. Planen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan på miljö eller människors hälsa. 
 
Detaljplanen bedöms inte innebära en sådan miljöpåverkan att 
miljökonsekvensbeskrivning behövs enligt PBL 4 kap. 34 § (2010:900) 
 
 
 
 
Diana Lindström   Håkan Bredin 
Planingenjör   Byggnadsingenjör 
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Miljö- och byggavdelningen    
  

 

  Strömsunds Kommun  
Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post miljobygg@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx  • Telefax 0670-164 21 •  Bankgiro 991-1918 

Detaljplan för  
Ströms – Näset 1:57 m.m. Näsviken, Strömsunds kommun. 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 18 januari 2016 och 21 februari 
2016 samt för granskning mellan den 29 mars 2016 och 21 april 2016. 

 
 

Inkomna yttranden  
Under samrådstiden har yttranden inkommit från: 
1. Länsstyrelsen i Jämtlands län 
2. Trafikverket  
3. Lantmäteriet 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott  
5. AVA – enheten och Teknik- och serviceförvaltningen 
6. E. ON Elnät Sverige AB 
 

1. Länsstyrelsen 
BAKGRUND 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att anlägga en rastplats intill europaväg 45 
(E45) inom planområdet. 
 
MILJÖBEDÖMNING 
Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § ska kommunen gör en miljöbedömning av planer och program 
om dess genomförande  kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I planbeskrivningen 
finns en behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt kriterierna i bilaga 2 
och 4 i MKB – förordningen. Bedömningens slutsats är planens genomförande inte medföra 
betydande miljöpåverkan och att ingen MKB således behöver upprättas. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 
 
ÖVERENSSTÄMMER MED ÖVERSIKTSPLAN 
Detaljplanen är förenlig med både den kommuntäckande översiktsplan för Strömsunds anta-
gen 2014 och fördjupad översiktsplan för Strömsunds tätort, antagen 2002. 
 
LÄNSSTYRELSENS ROLL I SAMRÅDSSKEDET (PBL 5 kap. 14 §) 
Länsstyrelsen ska under samrådet särskilt ta tillvara och samordna statens intressen, ge råd 
om tillämpningen av andra kapitlet i PBL, verka för att riksintressen tillgodoses, att miljökvali-
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tetsnormer följs och att strandskydd inte upphävs i strid med gällande bestämmelser. Länssty-
relsen ska vidare bevaka mellankommunala frågor samt verka för att bebyggelse inte blir 
olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller till risk för olyckor, översväm-
ning eller erosion. 
 
Hälsa och säkerhet 
Länsstyrelsen anser att planförslaget är förenligt med hänsyn till människors hälsa, med avse-
ende på bl.a. buller. Egenskapsbestämmelsen i plankartan om buller är förvirrande eftersom 
planen inte reglerar bostäder eller lokaler för vård, skola m.m. Om bestämmelsen gäller park-
marken måste det förtydligas i plankartan. Dock sägs i PBL 4 kap. 12 § punkt 3 att om det finns 
särskilds skäl för det högsta tillåtna värden för störningar (…) bestämmas  i detaljplan. Om be-
stämmelse om bullervärden ska anges måste skälet till det förtydligas. Vi utgår även från att 
det är ekvivalenta ljudnivåer som avses. 
 
Om det är riktvärden för buller från trafik i befintlig som miljö som avses, kan riktvärdena inte 
redovisas som en planbestämmelse eftersom inga bostäder finns inom planområdet. Riktvär-
dena kan skrivas ut som en information i plankartan, eller i planbeskrivningen. 
 
Strandskydd 
Stora delar av planområdet ligger inom strandskyddsområde i och med läget intill Ströms 
Vattudal. I planbeskrivnigen anges att strandskyddet ska upphävas inom fastigheterna Ströms 
Näset 1:7, 1:57 och 1:256, vilket innebär i planområdet som helhet. Som särskilt skäl anges 7 
kap. 18 c § punkt 1, att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar bety-
delse för strandskyddets syften. Samt punkt 5 att området behöver tas i anspråk för att tillgo-
dose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
 
Planområdet utgörs idag av en grusyta/restyta där den nya rastplatsen planeras samt ett cirka 
10-50 meter brett gräsklätt och delvis trädbevuxet parti närmast stranden, parkmark i planför-
slaget. Länsstyrelsen anser att det inte går att tillämpa de angivna särskilda skälen för att upp-
häva strandskyddet inom det som anges som parkmark i planen. Det området är inte i an-
språktaget så att det saknar betydelse för strandskyddets syften och behövs inte för att anlägga 
rastplatsen. När det gäller rastplatsen kan särskilt skäl punkt 5, att det är ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, tillämpas. I plankartan bör det område där 
strandskyddet upphävs redovisas med administrativ gräns samt särskilt skäl anges under 
administrativa bestämmelser. 
 
Riksintressen 
Planområdet ligger delvis inom riksintresse för kommunikationer enligt kapitel 3 i miljöbal-
ken, europaväg 45 (E45). Tillkomsten av en rastplats stödjer riksintresset. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att genomförandet av detaljplanen inte riske-
rar att påverka någon miljökvalitetsnorm. 
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Mellankommunala frågor 
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte är av den karaktär eller omfattning som kräver 
mellankommunal samordning. 
 
ÖVRIGT 
Förorenade områden 
På området för rastplatsen har en miljöstörande verksamhet i form av ett sågverk tidigare va-
rit aktivt. Enligt Trafikverket har man utfört provtagning i fyra punkter inom det planerade 
rastplatsområdet. Ytliga jordprov från den översta halvmeterna har analyserats på sågverksre-
laterade ämnen, inkl. dioxin i ett prov. Analysresultaten visade låga halter, förutom kadmium. 
Trafikverket föreslår i sin granskningshandling för vägplanen att en masshanteringsplan bör 
tas fram i syfte att säkerställa att schaktmassor tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 
 
Det ska beaktas att miljöstörande verksamhet har pågått på platsen under relativt lång tid och 
vid grävning på området kan det påträffas mark med högre föroreningshalter. Det bör finnas 
en plan för hur eventuellt förorenade jord med högre föroreningshalter än de som framkom-
mit i den översiktliga markundersökningen uppmärksammas och tas om hand. Det fångas 
sannolikt upp i den masshanteringsplan som föreslås och länsstyrelsen delar uppfattningen att 
en sådan bör upprättas. 
 
Dagvatten och dricksvatten 
Del av planområdet ligger inom vattenskyddsområde för Långöns vattentäkt, 23 FS 2004:50. 
Fastställda skyddsförskrifter ska beaktas såväl under anläggnings- som driftskede av rastplat-
sen. 
 
Under rubriken dagvattenhantering sägs att ”ytvatten avleds till kommunalt dagvattensy-
stem”. Med tanke på vattenskyddsområdet bör det klargöras vart det dagvattnet avleds och 
det bör säkerställas att oljeavskiljare installeras för det dagvatten som avleds från parkeringsy-
torna. 

 
Formalia 
För att underlätta genomförande av planen bör plankartan ses över på följande punkter: 

• Rastplatsen bör vara allmän platsmark. Med allmän plats avses ett område som i en de-
taljplan är avsett för ett gemensamt behov. Om del av väg E 45 ska ingå i planområdet 
bör även den vara allmän platsmark. 

• Om någon del av planen inte avses ha kommunalt huvudmannaskap ska det redovisas  
som en administrativ bestämmelse. 

• Plankartans användnings- och egenskapsgränser bör ses över. 
 
För att beskriva hur användningsgränser ska användas kan man likna dem vid områden av sådan stor-
lek och användning att de skulle kunna ligga till grund för fastighetsbildning. Betecknas i klartext, ver-
saler. 
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Utformningen preciseras genom egenskapsbestämmelser. 
Egenskapsbestämmelser för allmän plats reglerar hur en den exempelvis ska ordnas, nyttjas eller skyd-
das. Egenskapsbestämmelser för allmän plats ska tydliggöra vilken miljö och vilka funktioner detaljpla-
nen garanterar. Betecknas med ord i klartext eller förkortningar, gemener. 
 

• Varje användning och egenskap ska ha en beteckning i plankartan. 
 
Användningsgräns gäller fram till annan användningsgräns eller planområdesgräns. Egenskapsgräns 
gäller fram till annan egenskapsgräns, användningsgräns eller platsområdesgräns. Administrativ gräns 
gäller fram till annan administrativ gräns, användningsgräns eller planområdesgräns.  
 

• Parkmark får inte bebyggas och ska alltså inte förses med egenskapsbestämmelsen 
prickmark. Egenskapsbestämmelsen prickmark kan bara avse kvartersmark. 

• Permanenta byggnader ska ha byggrätt i planen, det gäller alltså om rastplatsen eller 
parkområdet ska förses med t.ex. återvinningshus, toaletter eller annan servicebygg-
nad. 

• Illustrerad väg inom användningen PARK bör tas bort från plankartan, det räcker att 
den syns på illustrationen. 

• Plankartan bör rensas från gränslinjer utanför planområdet för att bli lättare att läsa. 
• Det bör stå på plankartan i vilket pappersformat den ska skrivas ut för att läsas i angi-

ven skala 1:1000. Skriv gärna ut vilken skala som gäller vid kopiering till de vanligaste 
pappersformaten (A3 och ev. A4). 

• Det vore en fördel om detaljplanen för Ströms Näset 1:57 samordnades med planen för 
Ströms Näset 1:94 så att plangränserna sammanfaller och att allmän platsmark för väg-
område inklusive gång- och cykelväg kan säkerställas. 

 
LÄNSSTYRELSENS PRÖVNING (PBL 11 kap. 10) 
Länsstyrelsen bedömer i detta skede med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- 
och bygglagen (PBL) att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att prövas. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligas utifrån synpunkterna. Förorenade områden har lagt 
till samt förtydliga dagvattenhantering inom planområde. 

 
2.  Trafikverket  
Trafikverket anser att hela området som i vägplan är vägområde ska vara allmän platsmark, 
trafik (eller motsvarande), i detaljplanen. I samrådshandlingen för detaljplanen är området ut-
lagd som kvartersmark med administrativ gräns. Trafikverket anser även att plankartan inte 
ska illustrera hur rastplatsen kan komma att se ut med olika färger när det ännu inte är 
beslutat. Hela vägområdet från Vägplanen ska vara trafik och en färg i plankartan. Då Trafik-
verket planerar att bygga en servicebyggnad på rastplatsen måste det finnas en byggrätt för 
området Trafik. 
 
I vägplanen är ett område utlagt med Tillfälligt nyttjanderätt under tiden för anläggandet av 
rastplatsen. I detaljplanen är området för nyttjanderätten utlagd som prickmark som inte får 
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förses med byggnad. (Står förövrigt att det är Egenskapsgräns för kvartersmark där det borde vara för 
allmän platsmark.) Under anläggandet av rastplatsen kan det bli aktuellt med t.ex. upplag och 
manskapsbod. Strider det mot den föreslagna prickmarken? Kan man begränsa att man under 
anläggandet av rastplatsen (inom genomförandetiden) tillfälligt får ta marken i anspråk som 
etableringsyta? Trafikverket anser att det ska vara tydligare var olika markavgränsningar går. 
 
Bedömningen av påverkan på Stadsplan S50 (bensinmacken) som har kvartersmark i nuva-
rande plan är att den behövs för gång-och cykelvägen och den vägområdesytan finns inte med 
i detaljplanen, jämför med granskningshandlingen för vägplanen. Detta ska ändras i denna de-
taljplan liksom i den nya detaljplanen för Näsviken, Ströms- Näset 1:94, Strömsunds kommun 
och ska stämma överens med Vägplanen för rastplatsen. 
 
Illustration 
Trafikverket anser att det vore önskvärt om illustrationen inom vägområdet stämde överens 
med vägplanens illustration. Bland annat illustrerar vägplanen att det är en hårdgjord yta, 
marksten, med plantering och väderskydd i mitten av rastplatsen. Även gångvägen har en an-
nan anslutning till rastplatsen. 
 
Kommunen är välkommen att ta del av det digitala ritningsmaterial som finns framtaget rö-
rande illustration av rastplatsen, ta gärna kontakt med Therese Svedberg på Trafikverket kring 
detta. 
 
Buller 
I detaljplanen har det angivits maxvärden för buller och i behovsbedömningen står ekvivalent 
ljudnivå det men Trafikverket utgår från att det är riktvärden för trafikbuller som ska redovi-
sas. Riktvärdena som har redovisats i planbeskrivningen liksom detaljplanen ska ändras enligt 
nedan.  
 
30 dBA Leq inomhus 
45 dBA Lmax inomhus nattetid. Gäller nattetid (22-06). Värdet får överskridas max 5 gånger 
på natt. 
55 dBA Leq utomhus (vid fasad) 
70 dBA Lmax vid uteplats i anslutning till bostad 
 
Kommentar: Området som är betecknat parkmark inom område för trafik tas bort och istället får hela 
ytan beteckningen trafik. Under genomförandetiden har det förtydligas i planbeskrivningen att parkom-
råden får användas för tillfälliga upplag och manskapsbodar. Dock ej det område som utgör yttre gräns 
för vattenskyddsområde Långön.  
 
När det gäller att detaljplaner ska stämma överens med vägplanen finns det ytterligare en detaljplan 
som berörs ”Byggnadsplan för Näsviken (Näset 1:217 m.fl. Ströms kommun)”, detta område kommer 
att tillföras detaljplan för Ströms-Näset 1:94 m.fl.  Illustrationen visar endast hur det kan tänkas se ut 
när rastplatsen är byggd. Bullernivåer som är inlagda i plankarta samt behovsbedömningen är med 
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hänvisning till att det finns bostadsbebyggelse precis utanför planområdet. Bullerbestämmelserna änd-
ras till nivåer för trafikbuller. 

 
3.  Lantmäteriet 
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets samrådshandlingar och har följande synpunkter: 

• Littera a i detaljplanens administrativa  bestämmelser, som anger att genomförandeti-
den är 5 år, finns ej i själva plankartan. I planbeskrivningen står det att genomförandet-
iden för hela planområdet är 5 år. Är så fallet, bör planbestämmelsen skrivas ut utan lit-
tera a  eftersom den ska gälla för hela planområdet. 

• Den administrativa gränsen runt den tilltänkta rastplatsen bör tas bort även om syftet 
med den verkar vara att visa att Trafikverket ska ansvara för rastplatsen och inte 
Strömsunds kommun. Inom en detaljplan finns det endast två olika alternativa för hu-
vudmannaskapet vid planläggning, kommunalt eller enskilt huvudmannaskap är det 
anläggningslagen som gäller (4 kap. 7 § samt 6 kap. 1 § plan- och bygglagen). Trafik-
verket kan därför inte vara huvudman till områden i en detaljplan. 

• Trafikverket kan däremot vara väghållare inom delar av en detaljplan (allmänna vägar 
såsom exempelvis en rastplats). Ett mer konkret sätt att hantera frågan i detaljplanen, 
bör därför vara att lägga ut områdets allmän platsmark (parkering) med kommunalt 
huvudmannaskap för hela planen. Trafikverket har en skyldighet enligt 6 kap. 19 § 
plan- och bygglagen att iordningsställa området. Enligt 6 kap. 22 § plan- och bygglagen 
ska även Trafikverket svara för drift- och underhåll av allmänna vägar i en detaljplan. 

• Gällande genomförandebeskrivningen anser Lantmäteriet att den bör utvecklas då den 
inte ger svar på en del väsentliga frågor som främst allmänheten kan tänkas ha intresse 
av. Frågor som bör besvaras är exempelvis när beräknas utbyggnaden av rastplatsen 
ske och vem som ska utföra utbyggnaden, samt om några övriga utbyggnader av kom-
munal parkmark och gator ska ske i planområdet. 

 
Kommentar: Planbeskrivning och plankarta har förtydligas utifrån synpunkterna.  

 
4.  Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Arbetsutskottet har inte något att invända mot detaljplanen. 
 
Kommentar: Skrivelsen föranleder ingen ändring av detaljplanen. 

  
5. AVA – enheten och Teknik- och serviceförvaltningen 
AVA – enheten , Teknik- och serviceförvaltningen, anser att det i förslag till detaljplanen för 
Ströms – Näset 1:57 med flera, inte tas någon hänsyn till att delar av detaljplaneområdet ligger 
inom vattenskyddsområdet för Långöns grundvattentäkt, bilaga 1. Hur kommer hänsyn att 
till vattenskyddsområdet tas i detaljplanen? 
 
Kommentar: Inga byggnader kommer att kunna uppföras då hela området för vattenskyddsområdets 
yttre gräns utgörs av parkmark i plankartan. Det har också förtydligats i planbeskrivningen att det 
finns ett vattenskyddsområde inom planområdet. 
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6. E. ON Elnät Sverige AB 
E. ON Elnät Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande syn-
punkt. 
 
E.ON Elnät vill bara uppmärksamma dom högspänningskablar som passerar området, läget 
för kablarna i bifogad karta är osäkert. Om ett exaktare läge önskas kan kontakt tas med ned-
stående.  
 
Kommentar: Högspänningsledningarna går utanför den hårdbelagda ytan och vid schaktning/ gräv-
ning ska nätägaren kontaktas (E.ON). 
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YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGNINGSTIDEN 
 
Detaljplanen har legat ut för granskning mellan den 29 mars och 21 april 2016 och har funnits 
tillgänglig på Centralbiblioteket i Strömsund, på kommunhuset samt på kommunens hemsida. 
Utlåtandet redovisar de framkomna synpunkterna och kommentarerna.  
 
1. Länsstyrelsen 
BAKGRUND 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att anlägga en rastplats invid E45 i anslutning 
till Strömsundsbrons västra fäste. Länsstyrelsen har i samrådsskedet yttra sig över planen. 
Kommunen har i stort sett tagit hänsyn till länsstyrelsens synpunkter. 
 
MILJÖBEDÖMNING 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att genomförandet av detaljplanen inte 
kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
LÄNSSTYRELSENS ROLL I GRANSKNINGSSKEDET (PBL 5 kap. 22 §) 
Länsstyrelsen ska under granskningstiden yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt 
länsstyrelsens bedömning innebär att 
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 
2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 
3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, 
4. reglering av sådana frågor om användning av mark- och vattenområden som angår flera 

kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller 
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion. 
 
LÄNSSTYRELSENS PRÖVNING (PBL 11 kap. 10 §) 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § Plan- och Byggla-
gen (PBL) att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att prövas. 
 
ÖVRIGT 
Förorenad mark och dagvatten 
Planbeskrivningen har på ett tillfredsställande sätt kompletterats med information om mark-
föroreningar och dagvattenhantering, oljeavskiljare mm. 
 
Strandskydd 
Bestämmelserna i plankartan har ändrats utifrån länsstyrelsens synpunkter så att strandskyd-
det upphävs inom område för Allmän plats – Trafik men kvarstår inom Allmän plats – Park. I 
planbeskrivningen står dock att strandskyddet upphävs inom fastigheterna Ströms-Näset 1:7, 
1:57 och 1:276. Planbeskrivningen bör uppdateras så att den överensstämmer med plankartan. 
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Kommentar: Planbeskrivningen har uppdaterats när det gäller vilka fastigheter där strandskyddet 
upphävts. På fastigheten Ströms-Näset 1:7 ligger strandskyddet kvar. Området utgörs av parkmark och 
är därigenom skyddat mot bebyggelse.   
 
 
2. Lantmäteriet 
Ingen erinran. 
 
Kommentar: Skrivelsen föranleder ingen ändring av detaljplanen. 
 
3. Trafikverket 
Trafikverket har inga synpunkter 
 
Kommentar: Skrivelsen föranleder ingen ändring av detaljplanen. 

 
 

STRÖMSUNDS KOMMUN 
Miljö- och byggavdelningen 
 

 
Diana Lindström   Håkan Bredin   
Planingenjör    Byggnadsingenjör 
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Förvaltningsberättelse 
  

 
 

God ekonomisk hushållning 
Grunden till kommunens finansiella mål tillkom 
redan år 2001. Måluppfyllnaden av dessa har varit 
god genom åren. Resultatmålet på två procent av 
skatter och bidrag har idag möjliggjort ett positivt 
eget kapital, med hela pensionsskulden inkluderad i 
balansräkningen. För budget 2015 sänktes resultatmå-
let tillfälligt till hälften. Detta för att vi ännu inte hade 
anpassat oss till minskningen i nya skatteutjämning-
en. I budget 2016 har fullmäktige beslutat att behålla 
den lägre resultatnivån motsvarande en procent av 
skatter och bidrag. 

All långfristig upplåning blev slutamorterad under 
2009. Därefter riktades fokus mot pensionsskuldens 
hantering. Kommunen har gjort ett antal försäkrings-
lösningar. År 2011 tillkom pensionsstiftelsen för 
förvaltning av pensionsmedel. Idag förvaltar 
stiftelsen cirka hälften av pensionsåtagandet. 

Investeringsmålet är satt som en genomsnittlig max-
nivå över tio år motsvarande tre procent av skatter 
och bidrag. Det är en tuff prioritering av objekten, 
men nivån har frigjort medel till framförallt fastighet-
etsunderhåll. Där har även målet för minskning av 
kommunens totala lokalyta starkt bidragit till det 
ekonomiska läge vi har idag. 

Främsta utmaningen för den ekonomiska hushåll-
ningen är att få en bättre följsamhet mot budget inom 
verksamheterna.  

Finansiella mål Prognos 
Resultat +7,5 mkr Ja: +7,5 mkr 
- Positivt balanskravsresultat Ja:  +7,4 mkr 
Investeringar max 22 mkr 2016, 
10-årigt genomsnitt: 20,6 mkr 
(exkl bredbandsinvesteringar) 

Nej: 21,3 mkr i  
10-årigt 
genomsnitt 

Pensionsstiftelse 12,5 mkr Ja: 12,5 mkr 

Resultatet i balans med målet 
Det redovisade resultatet bör hamna i nivå med vårt 
resultatmål, kring +7,5 mkr. Osäkerheten är stor hur 
kommunen ska kunna använda de så kallade 
flyktingmedlen under 2016. Fullmäktige har beslutat 
om tilläggsbudget till verksamheterna, men det är 
ännu ovisst hur mycket som hinner utföras under 
resten av året. Samtidigt finns risk för att tilläggen 
blir kostnadsdrivande, det vill säga påverkar även 
kommande år där denna finansiering inte finns.  

Avvikelser finns inom skatter och bidrag, exklusive 
flyktingmedel. Skatteintäkterna minskar och 
bidragen ökar, och nettoeffekten blir att vi tappar 
cirka -5 mkr.  

Vi når balans genom att pensionskostnaderna totalt 
ser ut att bli cirka 4,5 mkr lägre än budget. 

Balanskravsresultatet efter justeringar hamnar på 
+7,4 mkr. Det finns inga tidigare balanskravsunder-
skott att återställa. 

Verksamheterna visar underskott 
Verksamheterna har inte balans, utan räknar med 
att redovisa underskott. Förvaltningscheferna 
beräknar i sina prognoser att vi har cirka -5,5 mkr 
som fattas i budget. Det är socialnämnden med -4,7 
mkr, och barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
med -1,9 mkr, som har störst avvikelser mot budget. 
Nämnden kommunstyrelsen visar +1 mkr. 

Det är betydande svårigheter att prognostisera inom 
de stora verksamheterna med vård, skola och 
omsorg. Riktade statsbidrag och återsök från 
Migrationsverket kan medföra stora förändringar 
med kort varsel eller besked i efterhand. 

Verksamhetsmål - svåra att mäta 
Tyvärr är antalet mål som går att mäta per april 
relativt få. Se nämndernas redovisning för mer 
information. 

Verksamhetsmål Prognos 
Antal mål som uppnås, grön 8 
Antal mål som delvis uppnås, gul 3 
Antal mål som inte uppnås, röd 6 
Antal mål som inte kan mätas i aug 32 
Totalt antal antagna mål: 49 

Pensionsskulden fortsätter att minska 
Vår totala pensionsskuld fortsätter att minska, i år 
med cirka -26 mkr netto. Pensionsutbetalningarna 
och överföringen till pensionsstiftelsen  gör att vi 
amorterar ned skulden och därmed blir 
pensionskostnaderna lägre.  

Det finns inga besked om förändring av antaganden 
eller räntor. Det pågår en utredning om den så 
kallade RIPS-räntan. 

Det extra statsbidraget ska användas under 2016 

- 3 -



Skatter/bidrag ökade med extra medel 
Skatteintäkter minskar i prognosen med cirka -14 
mkr och bidragen ökar med +9 mkr. Vi har bud-
geterat med en minskad befolkning på -150 invå-
nare. Vid avstämning per 1 november 2015 hade vi 
minskat med -179 invånare, vilket påverkar 
intäkterna för 2016.  

Det extra statsbidraget på drygt 30 mkr, de så 
kallade flyktingmedlen, som utbetalades under 
2015 har ökat bidragsintäkterna på 2016 med 
cirka 28 mkr. 

Betalningsförmågan är god 
Vi har fortsatt god likviditet, och vi räknar inte med 
någon upplåning inom de närmaste åren. Osäkerhet 
ligger i hur vår investeringsvolym utvecklas 
framöver, inklusive bredbandsutbyggnaden. 

Finansnettot visar överskott med 2 mkr mot budget, 
främst på grund av lägre pensionsränta. 

Investeringsvolymen är hög 
Investeringsobjekt för 62,3 mkr ska bli klara under 
året enligt prognosen, mot budgetens 82,2 mkr. 
Budgeten inkluderar den extra investeringsramen 
för bredband på 20 mkr, samt ombudgeteringar från 
2015 med 40,2 mkr. 
Bland årets större objekt finns slutfasen av vägbe-
lysningsutbytet, förskolelokaler i Strömsunds tätort, 
renovering av Hjalmar Strömerskolans sporthall och 
avloppsreningsverket i Strömsund. Bredbandsut-
byggnaden fortsätter i större omfattning i år, och 
utförs av ServaNet AB.  

Om vi färdigställer enligt prognosen kommer vi att 
ligga strax över maxgränsen för investeringsmålet, 
det vill säga ett 10-årigt genomsnitt på 21,3 mkr mot 
maxnivån 20,6 mkr. I investeringsmålet ingår inte 
bredbandsinvesteringarna, eftersom de finansieras 
av arrendeintäkter från ServaNet AB. 

Upphandling av en ny sporthall pågår. Fullmäktige 
har tagit vissa inriktningsbeslut under april. Under 
början av hösten tas mer exakta beslut om denna 
investering.  

Personalförsörjningen är viktig 
Bemanningsenheten fortsätter med fler verksamhet-
er, och startar nu vikarieförmedling till vård- och 
omsorgsförvaltningen.  

Arbetsmarknadsenheten utökar sitt arbete med 
fokus på ungdomar med både feriearbete för 
skolungdom och ungdomsanställningar. Ett viktigt 
arbete som kan ge goda möjligheter för framtida 
personalförsörjning. 

Arbete pågår med att ta fram en personalförsörj-
ningsplan. 
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Resultaträkning, mkr Årsbudget Boksluts-
inkl TA 2016 prognos

Verksamhetens intäkter 215,0 219,0
Verksamhetens kostnader -936,6 -965,5
Avskrivningar -23,0 -23,0
Verksamhetens nettokostnader -744,6 -769,5

Skatteintäkter 494,0 480,0
Generella statsbidrag 267,0 303,9
Finansiella intäkter 0,1 0,6
Finansiella kostnader -9,0 -7,5
Resultat före extraordinära poster 7,5 7,5

Extraordinära poster  -  -

ÅRETS RESULTAT 7,5 7,5

      
      

Balanskravsutredning prognos, mkr 
Årets resultat
Avgår realisationsvinster 
Balanskravsresultat

Kassaflödesanalys, mkr Årsbudget Boksluts-
inkl TA 2016 prognos

Löpande verksamhet
Årets resultat 7,5 7,5
Justering för av- och nedskrivningar 23,0 23,0
Justering för pensionsavsättning 4,7 2,8
Justering för andra avsättningar - -
Kassaflöde från löpande verksamhet 35,2 33,3

Investeringsverksamhet
Investering i fastigheter och inventarier -50,8 -30,9
Investering i bredband -31,4 -31,4
Kassaflöde från investeringsverksamhet -82,2 -62,3

Finansieringsverksamhet
Amortering (låneskuld saknas) - -
Minskning pga överföring till pensionsstiftelse -10,1 -10,1
Minskning pga pensionsutbetalningar -16,2 -18,7
Minskning pga utbetalning andra avsättningar -4,9 8,8
Långfristigt inkomstförskott -0,1 -0,1
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -31,3 -20,1
Årets kassaflöde -78,3 -49,1

Investeringsrapport, mkr Årsbudget Boksluts-
inkl TA 2016 prognos

Kommunstyrelse 11,7 3,0
Teknik- och serviceförvaltning 27,1 17,5
Framtids- och utvecklingsförvaltning 0,2 0,2
Barn- och utbildningsförvaltning 0,3 0,3
Vård- och socialförvaltning 0,8 0,8
Affärsverksamhet 
Vatten och avlopp 10,5 8,9
Renhållning 0,2 0,2
Bredband 31,4 31,4
TOTALT 82,2 62,3

7,5 
-0,1 
7,4 
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Verksamheternas bokslutsprognos 2016, tkr
 Inkl tilläggsbudget t o m mars 2016 

Verksamheter 
Budget 

2016 
Prognos 

2016 
Underskott – 
Överskott + 

Kommunstyrelse  214 100 213 106 994 
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 78 974 78 060 914 
Teknik- och serviceförvaltning (exkl. affärsverksamhet) 28 691 29 003 -312 
Strömsund Turism      3 600 3 600 0 
Kommunledningsförvaltning 26 597 26 597 0 
Framtids- och utvecklingsförvaltning 76 238 75 846 392 

Miljö- och byggnämnd 4 590 4 525 65 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd  229 580 231 443 -1 863 
Barn- och utbildningsförvaltning  211 788 213 651 -1 863 
Kultur och fritid 17 792 17 792 0 

Socialnämnd 302 592 307 282 -4 690 
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd 
- varav nettokostnad institutionsvård 

12 375 
   14 948 

12 375 
     13 588 

0 
 1 360 

Närvårdsnämnd 21 736 21 728 8 

Överförmyndaren 2 302 2 302 0 

Revision 819 819 0 

SUMMA  775 719 781 205 -5 486 
Kommunfullmäktiges pott balanskrav 2 800 
Totalt verksamheter -2 686 

Affärsverksamhet AVA Resultat- 
budget 

Resultat- 
prognos 

Resultat-
avvikelse 

Resultat- 
påverkan 

Avfall 46 46 0 0 
Vatten och avlopp 49 49 0 0 
Summa 95 95 0 0 

TOTALT VERKSAMHETERNA inkl AVA -2 686 

Kommunstyrelsen        +994 tkr 
• Kommunstyrelse/kommunfullmäktige (+914 tkr)
Avvikelsen beror främst på beräknade lägre kostnader 
för förtroendevalda och för egna och outhyrda lokaler. 
I prognosen beräknas att alla medel i potter blir nytt-
jade.  

• Teknik- och serviceförvaltning (-312 tkr)
Förv. chefens kommentar nuläge: Intäktsnivån för 
både lokalvården och driftsgruppen förslår inte täcka 
de prognostiserade kostnaderna, därav en prognos på       
-250 tkr vardera. Färdtjänst avseende LSS-verksamhet 
borträknad men fortfarande ett underskott, -112 tkr.  
Prognosen för bostadsanpassning visar +300 tkr på 
grund av mindre antal ärenden till lägre kostnad. 

• Strömsund Turism (+-0 tkr)

• Kommunledningsförvaltning (+-0 tkr)
 Förv. chefens kommentar nuläge: Vi ser en tendens till 
ökade rehabkostnader där årsbudget på 200 tkr ej räck-

er. Förhoppningen är ändå att hålla verksamheten inom 
tilldelad budgetram.  

• Framtids- och utvecklingsförvaltning (+392 tkr)
Förv. chefens kommentar nuläge: En negativ avvikelse 
på gymnasieskolan, -1,1 mkr, kan till största del hänfö-
ras till start av nya undervisningsgrupper under senare 
delen av ht -15 och början av vt -16. Interkommunala 
ersättningar, prognos +1,4 mkr, är svårt att prognosti-
sera eftersom elevernas slutgiltiga val av skola inte är 
klart förrän i september. Kvardröjande kostnader i 
samband med avslut av projektet Vindkraftscentrum 
ger en avvikelse på -300 tkr inom ändamålet för EU-
projekt. Statsbidragen för vuxenutbildningen beräknas 
bli högre än budgeterat, + 395 tkr 

Miljö- och byggnämnd      +65 tkr 
Avd. chefens kommentar nuläge: Verksamheten be-
räknas rymmas inom ram. Osäkerheten för debiterbara 
kontroll- och tillsynsavgifter är fortfarande stor.  
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Barn-, kultur- och utbildningsnämnd    -1 863 tkr 
• Barn- och utbildningsförvaltning (-1 863 tkr)
Förv. chefens kommentar nuläge: Den största negativa 
avvikelsen avser förskolans verksamhet -2,5 mkr. Detta 
främst på grund av ökat barnantal vilket har föranlett ett 
behov av ytterligare två förskolor, Killevippen i Rossön 
och Solgården i Hoting. Grundskolan åk 1-6 beräknas ge 
en avvikelse på +1,3 mkr sedan erhållet statsbidrag för 
lågstadiesatsning utfördelats. Förberedelseklasserna 
beräknas ge en avvikelse på -0,3 mkr som hänförs till ett 
ökat elevantal och extra personal för att klara elevernas 
behov.  
I övrigt prognostiseras -0,5 mkr inom fritidshem där 
behovet av nattis är fortsatt högt. Fler barn än beräknat 
till hösten kräver ytterligare resurser inom särskolan, 
prognos -0,5 mkr. Centrala kostnader beräknas ge ett 
överskott om +0,4 mkr. Där ingår också en budgeterad 
omställningspott på 0,8 mkr som ska utfördelas till 
verksamheten under hösten.  

• Kultur och fritid (+-0 tkr)
Chefs kommentar nuläge: Biblioteket rekryterar biblio-
teksassistent samt en barnbibliotekarie och inom kultur-
skolan kommer en dramapedagog att anställas.  

Socialnämnd      -4 690 tkr 
Förv. chefens kommentar nuläge: Obudgeterade elev-
hemsplaceringar och externa assistansuppdrag påver-
kar verksamheten negativt. Totalt prognostiserat un-
derskott inom LSS-verksamheten beräknas till -3 mkr. 
Kostnader för äldreomsorg är högre än budgeterat men 
kompensation för förstärkt bemanning lindrar till viss 
del underskottet. Total prognos för äldreomsorgen är 
ett underskott om -4,5 mkr.  
Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) ligger place-
ringskostnaderna kvar på en oförändrad hög nivå men 
kompenseras genom återsök av medel från Migrations-
verket. Kostnader för försörjningsstöd har den senaste 
perioden reducerats. Totalt visar prognosen för IFO ett 
överskott om +1,9 mkr vilket främst beror på lägre per-
sonalkostnader samt förväntat högre ersättning från 
Migrationsverket.  
Hemsjukvårdens prognos, -0,8 mkr, beror på ökade 
kostnader för OB och jour samt ny beredskapsorgani-
sation. Kommunrehab visar +0,6 mkr på grund av va-
kanta tjänster. Inom ledning/administration +1,3 mkr 
genom erhållna stimulansmedel samt vakanta tjänster. 
Förvaltningen jobbar vidare med att analysera respek-
tive verksamhetgren för att se över resursutnyttjandet. 
Förv. chefens åtgärdsförslag: Fortsatt analys av verksam-
heten. 

Närvårdsnämnd         +8 tkr 
Förv. chefens kommentar nuläge: Vårdtyngden är 
fortsatt hög, vi arbetar med att återrekrytera personal 
som arbetar på norska sidan. Nytt planeringssystem,  
X-tid, för hemtjänst och särskilt boende är under upp-
arbetning. Ny process påbörjad för rekrytering av ny 
närvårdschef. 

Överförmyndaren      +-0 tkr 

Revision      +-0 tkr 

Affärsverksamhet AVA     +-0 tkr  
• Avfall
Resultatbudget: +46 tkr. Resultatprognos: +46 tkr. 

• Vatten och avlopp
Resultatbudget: +49 tkr. Resultatprognos: +49 tkr. 
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Bolagens bokslutsprognos 2016, tkr 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Strömsunds  
Hyresbostäder AB 
ägarandel 100 % 

Resultat-
budget 

2016 

Prognos 
helår 
2016 

Intäkter 52 474 52 574 
Kostnader -44 599 -44 699 
Avskrivningar -4 520 -4 520 
Periodens/årets 
rörelseresultat 

 
3 355 

 
3 355 

Finansiella intäkter 100 100 
Finansiella kostnader -958 -547 
Periodens/årets resultat 
efter finansiella poster 2 497 

 
2 908 

Strömsunds  
Utvecklingsbolag AB 
ägarandel 100 % 

Resultat-
budget 

2016 

Prognos 
helår 
2016 

Intäkter 3 502 3 502 
Kostnader -3 495 -3 495 
Avskrivningar 0 0 
Periodens/årets 
rörelseresultat 

 
7 

 
7 

Finansiella intäkter 30 30 
Finansiella kostnader -37 -37 
Periodens/årets resultat 
efter finansiella poster 0 

 
0 

Jämtlandsvärme AB 
ägarandel 100 % 

Resultat-
budget 

2016 

Prognos 
helår 
2016 

Intäkter 36 835 37 195 
Kostnader -29 295 29 000 
Avskrivningar -4 523 -4 523 
Periodens/årets 
rörelseresultat 

 
3 017 

 
3 672 

Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -697 -697 
Periodens/årets resultat 
efter finansiella poster 2 320 

 
2 975 

Resultatbudget: +2 497 tkr. Resultatprognos: +2 908 tkr  
Prognosen visar på ett resultat som är 411 tkr bättre än 
budget. 
Anledningen till detta är låga finansiella kostnader tack 
vare det gynnsamma ränteläget. 
Årets hyresförhandling har resulterat i högre hyresintäkter 
om 100 tkr. Detta påverkar dock inte resultatet eftersom 
motsvarande belopp läggs till på underhållssidan.  

Resultatbudget: +-0 tkr. Resultatprognos: +-0 tkr  
Bolaget erhåller driftsbidrag från kommunen med 3,5 
mkr, inkl. landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Före-
tagande. Prognosen visar att bolaget kommer att klara 
ett nollresultat.  
 

Resultatbudget: +2 320 tkr. Resultatprognos: +2 975 tkr  
Prognosen visar en resultatförbättring med 655 tkr. 
Intäkterna: 2016 har, till och med mars månad, varit kal-
lare än beräknat. Därför tror vi, efter att ha analyserat 
årets fyra första månader, att intäkterna för 2016 kommer 
överstiga budgeterade med ca 360 tkr. 
Kostnader: Bränslekostnaderna är ca 400 tkr lägre än 
budgeterat vilket bidrar till en prognostiserad kostnads-
sänkning.  
Bränslemarginal: Förhållandet mellan bränslekostnaden, 
66,6 %, och såld energi (rörlig intäkt) 65,0 %, har tack 
vare effektiviseringsåtgärder och bra bränsleavtal sjunkit 
betydligt från tidigare år, och vi tror denna goda trend 
kommer hålla i sig även resterande del av året. 
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Uppföljning av inriktnings- och effektmål per sista april 2016 

Kommunfullmäktige har i juni 2015 fastställt övergripande mål för 2016: 
• Fortsatt god ekonomisk hushållning
• Utvecklad samverkan med näringslivet
• Attraktiv kommun med hög livskvalitet
• Motverka ungdomsarbetslöshet
• Utveckling av framtidens skola

• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och
folkhälsofrågor

• Utvecklad dialog med kommun-
invånarna

• Integration av nya kommuninvånare
• Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen 

Teknik- och serviceförvaltningen 

Inriktningsmål 2016 Effektmål 2016 Resultat april 2016 Nivå 
Fortsatt god 
ekonomisk 
hushållning. 

Den förvaltade ytan ska 
minska, inkluderat eventuellt 
tillkommande ytor för 
förskola, m.m. 

Sålt: 0 m2        
Köpt: 0 m2 
Förhyrt: +145 m2 

Rivet: 0 m2     
Ny-/ombyggnad: 0 m2 
Total ökning: +145 m2 

Inte 
uppfyllt 

Organisationsförändringar 
inom kostverksamheten ska 
vara genomförda så att 
likvärdig produktion och 
service utförs i samtliga 
kommundelar, ett tillagnings-
kök per ort ska finnas. 

Ett produktionskök i 
Hammerdal planeras att vara 
genomfört 16-08-01. I 
Strömsund är det fortfarande 
oklart hur det blir med för-
skoleköken. Chef för barn- 
och utbildningsförvaltningen 
utreder. 

Inte 
uppfyllt 

Analys och kommentar: Målet om att minska lokalytor under 2016 kommer att uppfyllas trots 
ökning första tertialet. Några förhyrda lokaler kommer att sägas upp (ca 300 kvm) och några egna 
ägda lokaler rivas eller säljas (ca 800 kvm). Förslag på fler försäljningar kommer till juni månads 
möte (ca 1600 kvm). 

Energiförbrukningen 
ska minska. 

Energiförbrukningen ska 
minska med  
5 % inom VA-verksamheten 
jämfört med 2015. 

Förbrukning jan-apr 2015 var 
1 039 389 kWh. 
Förbrukning jan-apr 2016 var 
ca 1 051 000 kWh. Detta 
innebär att energiförbruk-
ningen ökat med 1,1 % 2016 
jmf med 2015. 

Inte 
uppfyllt 

Analys och kommentar: Handlingsplan togs fram under 2015 och antogs under hösten. Åtgärder är 
planerade att genomföras under 2016 men har inte hunnit gett verkan ännu. 
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Strömsund Turism 

 
 

Inriktningsmål 2016 
 

Effektmål 2016 
 

Resultat per april 2016 
 
Nivå 

Beläggningen på 
Strömsunds camping 
ska, trots ekonomin i 
Europa, ligga på 
samma nivå som 2015. 
 

En beläggning på 26 000 
gästnätter. 

Redovisas vid årets slut.  

Stimulera etableringen 
av besöksnärings-
verksamheten. 

Ökning av nya företag inom 
besöksnäringen. 

Redovisas vid årets slut.  

 
 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 

Inriktningsmål 2016 
 

Effektmål 2016 
 

Resultat per april 2016 
 
Nivå 

God service och 
tillgänglighet i 
kommunhuset. 
 

90 % ska få svar inom två 
arbetsdagar på en enkel fråga 
via e-post. 

Redovisas vid årets slut.  

65 % ska få svar direkt på en 
enkel fråga via telefon. 

Redovisas vid årets slut.  

100 % ska uppge att de fick 
ett gott bemötande när de via 
telefon ställt en enkel fråga. 
 

Redovisas vid årets slut.  

Ungdomsarbetslös-
heten ska minska. 

Strömsunds kommun ska 
erbjuda minst 125 feriejobb 
under sommaren 2016. 

Redovisas per augusti.  
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Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

 
 
Inriktningsmål 2016 

 
Effektmål 2016 

 
Resultat april 2016 

 
Nivå  

Inflyttningen ska öka. Strömsunds kommun ska ha 
ett positivt flyttnetto 2016. 

 

Flyttnettot per 2016-04-30 är 
totalt +1 person, -4 kvinnor 
och +5 män. 

Uppfyllt 

Analys och kommentar: 
Första tertialet 2016 uppvisar ett positivt flyttnetto på +1 person. Jämförbar period 2015 uppvisade ett 
negativt flyttnetto på -34 personer, -22 för kvinnor och -12 för män.  
Alla flickor och 
pojkar inom 
gymnasieskolan ska 
klara kunskaps-
kraven. 

Den genomsnittliga betygs-
poängen för flickor och pojkar 
som avslutar sin utbildning på 
gymnasieskolan ska överstiga 
riksnivån. 

Redovisas i september 2016  

Skillnaderna i den 
genomsnittliga betygs-
poängen mellan flickor och 
pojkar som avslutar sin 
utbildning i gymnasieskolan 
ska minska. 

Redovisas i september 2016  

Andelen flickor och pojkar 
som uppnår gymnasieexamen 
ska överstiga riksnivån. 

Redovisas i september 2016  

Andelen flickor och pojkar på 
Introduktionsprogrammen 
som uppnår behörighet till 
Nationella program senast det 
år de fyller 19 år ska 
kontinuerligt öka. 

Redovisas i september 2016   

Integration av nya 
kommuninvånare. 

 

Resurscentrum för integration 
(RCI) ska genomföra 
välkomstsamtal med alla 
nyanlända flickor och pojkar. 

Redovisas i december 2016  

RCI ska genomföra utåt-
riktade informationsinsatser 
riktade till föreningar, 
allmänhet, arbetsplatser m.m 
minst en gång per månad. 

Redovisas i december 2016  

RCI ska genomföra inte-
grationsfrämjande grupp-
aktiviteter för nyanlända t ex 
temamöten, föräldragrupp, 
fördjupad samhällsorien-
tering för alla nyanlända. 

Redovisas i december 2016  
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Miljö- och byggnämnden 
Inriktningsmål 2016 Effektmål 2016 Resultat per april Nivå 
Kommunen ska ge 
god service, såväl till 
näringslivet som till 
kvinnor och män. 

Fastställda handläggningstider 
följs. 

Samtliga handläggningstider 
för bygglov ligger inom den 
lagstadgade handläggnings-
tiden. 

Uppfyllt 
per april 

Aktualitetsprövning av 
kommunens översiktsplan 
under mandatperioden. 

Inte påbörjat – redovisas vid 
årsbokslut. 

God tillgänglighet på hem-
sidan. 

Inte utfört – redovisas vid 
årsbokslut. 

Genomföra träffar med SUAB 
varje kvartal. 

Träffar med SUAB 
genomförda 15/3 och 18/4. 

Uppfyllt 
per april 

Analys och kommentar: 
• Handläggningstiderna för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Resurserna för

bygglovshandläggning har utökats med en bygglovshandläggare som arbetar heltid, detta har 
reducerat handläggningstiderna till i cirka 2 veckor efter komplett ansökan. Anställningen har 
möjliggjorts genom en omfördelning mot plansidan. Organisationen har permanentas inom 
gällande budgetram. 

• Aktualitetsprövningen av översiktsplanen avses påbörjas under hösten 2016.
• SKL:s undersökning av hemsidan är inte genomförd ännu. Den pågående översynen av

hemsidan kräver resurser från avdelningen.
• Utöver de planerade kvartalsträffarna med SUAB genomförs spontana träffar. Ingen

ekonomisk koppling.
Avdelningen bedriver 
en rättssäker och 
effektiv myndighets-
utövning 

I planerna prioriterade verk-
samheter/risker har getts den 
tillsyn/kontroll som angivits i 
planernas mål. 

Tillsyn/Kontroll Utf. april 
Planerat 

2016 
Miljöskydd                21 72 
Miljörapport             16 37 
Hälsoskydd 7 25 
Ovårdad 
bygg/tomt 19 

Händelsesty
rt 

Bostadsklagomål          0 
Händelsesty

rt 
Livsmedel               52 205 
Tillsyn tobak             0 10 
Tobak kolgårdar 
m m          0 11 
Tillsyn alkohol               3+0 11+2 
Tillsyn folköl 0 7 
Tillsyn receptfria           0 4 
Restaurangrap. 23 29 
Rap. köldmedia 0 36 

 

Delvis 
uppfyllt 
per april 

Samtliga beslut är rätt beslutade. Tre beslut är överklagade 
under perioden 

Uppfyllt 
per april 

Analys och kommentar 
• Tillsyn och kontroller genomförs i olika omfattning under olika perioder av året. De i planerna

uppsatta målen för 2016 bör kunna uppfyllas inom budgeterad ram för samtliga områden.
• Under perioden har tre beslut överklagats. De överklagade besluten har skickats vidare till

Länsstyrelsen. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De
överklagade besluten kräver, ofta stora, resurser för bland annat yttranden, registrering av
handlingar och uppföljning av utfall.
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Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

Inriktningsmål 2016 Effektmål 2016 Resultat april 2016 Nivå 
Alla flickor och 
pojkar inom för-
skola, grundskola 
ska klara kunskaps-
målen. 

Alla (100 %) flickor och pojkar 
har nått målen i alla ämnen, 
slutbetyg åk 9.  

Redovisas per augusti. 

Alla (100 %) flickor och pojkar 
är behöriga till gymnasie-
skolans yrkesprogram, slut-
betyg åk 9. 

Redovisas per augusti. 

Det genomsnittliga merit-
värdet ska vara över rikets 
meritvärde eller förväntat 
Salsavärde för kommunen, 
slutbetyg åk 9. 

Redovisas per augusti. 

Alla (100 %) flickor och pojkar 
ska ha lärt sig läsa senast 
under läsår två. 

Redovisas per augusti. 

Analys och kommentar: Slutbetygen för läsåret 15/16 samt DLS, diagnostiskt material för analys av 
läs- och skrivförmåga, åk 2 inväntas. 
Inflyttningen ska 
öka. 

60 % av dem som ansöker om 
plats i förskola och skolbarns- 
omsorg ska få plats på önskat 
datum. 

Redovisas vid årsskiftet. 

Analys och kommentar: Mäts i oktober 
Antalet flickor och 
pojkar som enga-
gerar sig i förenings-
livet ska öka.  

Antalet deltagare i förenings- 
livet ska öka med 5 %. 

Redovisas vid årsskiftet. 
Men på helår 2015 hade vi 
20 % ökning. Det som står i 
bokslutet är läsåret 14-15. 

Skapa mötesplatser 
för flickar och pojkar 
i Strömsunds 
kommun. 

Det ska finnas fritidsgårds- 
verksamhet för flickor och 
pojkar i alla orter med skola. 

Skolor finns på sju olika 
orter i kommunen. 
Fritidsgårdsverksamhet 
som bedrivs för flickor och 
pojkar finns i tre av dem. 

Ökad jämställdhet. På arbetsplatsträffar ska 
jämställdhet vara en stående 
punkt på dagordningen. 

Genomfört. Uppfyllt 

Analys och kommentar: Nämnden fastställde en handlingsplan utifrån CEMR:s artiklar vid sitt 
sammanträde i maj 2015. Handlingsplanen utgår från fem artiklar; bekämpa stereotyper, 
jämställdhetsanalyser, barnomsorg, social integration och kultur, idrott och fritid. 
Aktiviteterna är i huvudsak genomförda eller på väg att genomföras. 

I kommunen finns skolor i sju olika orter. Fritidsgårdsverksamhet bedrivs i fyra av dem i april 2016. 
Öppen fritidsgårdsverksamhet med kommunalt bidrag bedrivs för flickor och pojkar av föreningar 
i Backe, Kyrktåsjö och Ulriksfors. Hoting slutade sin verksamhet nu i april 2016. I Strömsund drivs 
Allaktivitetshuset Pelarn/Saga i kommunal regi. Så just nu är det 4 orter med skola (Hoting, 
Gäddede, Hammerdal, Jorm) som saknar fritidsgårdsverksamhet. 
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Socialnämnden 

Inriktningsmål 2016 Effektmål 2016 Resultat 2016 Nivå 
Fortsatt god ekonom-
isk hushållning/ 
respektive verksam-
hetsnämnd analyserar 
resursfördelningen 
inom sitt ansvars-
område. 

Kostnaden per kvinna och 
man inom hemtjänsten i 
kommunen ska minska i för-
hållande till kostnaden 2015.  

Resultat: 
2014: 336 tkr i kommunen - 257 
tkr i liknande kommuner.  
Det finns inget resultat för 
2015 ännu. 
Mätvärden i Kolada. 

Redovisas under 2017. 

Kvinnors/män 
förmåga till egen 
försörjning ska stärkas. 

Andelen personer som är 
långvarigt beroende av 
ekonomiskt bistånd ska 
minska i förhållande till 2015. 

Resultat:  
2014 var det 25,6 % 
2015 var det 21,6 % 

Mätvärden från Öppna 
jämförelser. 

Redovisas under 1:a 
kvartalet 2017. 

Kvinnor och män med 
missbruk som avslutas helt 
inom vuxenenheten ska inte 
återaktualiseras inom ett år. 

Ingen återaktualiserad 2014 
Ingen återaktualiserad 2015 

Mätvärden egen statistik. 

Redovisas under 1:a 
kvartalet 2017. 

Varje verksamhets-
nämnd ska ta ansvar 
för genomförandet av 
folkhälsoprogrammet. 

Varje kvinna och man i särskilt 
boende ska stimuleras till 
utevistelse vid minst ett 
tillfälle i veckan under hela 
året.  

Def. ”Det ska vara ett aktivt 
erbjudande från personalen och 
inkludera all form av utevistelse, 
ex promenader eller möjlighet att 
sitta på balkong”. (Rådet för 
kommunala analyser, RKA, aug 
2015). 

Kvinnorna har i medeltal fått 
erbjudande om utevistelse 17 
% av veckorna. Männen har i 
medeltal fått erbjudande om 
utevistelse 20 % av veckorna. 

Inte 
uppfyllt 

Analys och kommentar: Redovisas per april, augusti och december. Årets första uppföljning 
omfattar 17 veckor och 137 personer bosatta i särskilt boende, 95 kvinnor och 42 män.  

Erbjudande om utevistelse ska dokumenteras kontinuerligt vilket fortfarande delvis skett bristfälligt 
men dock gett underlag så att uppföljning kunnat göras. Bortfall finns i vissa fall förklarat t.ex. vård i 
livets slut. I andra fall saknas kommentar om varför erbjudande uteblivit. En felkälla kan vara att alla 
veckor ser ut att tillhöra mätperioden fast vårdtagaren inte har bott i det särskilda boendet under hela 
perioden. Resultatet är inte tillfredsställande och återförs på enhetsnivå för att nå bättre följsamhet 
gentemot nämndens mål. 
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Vårdtagares/ brukares 
inflytande över sin 
vardag ska öka. 

Andelen kvinnor och män som 
är ganska/mycket nöjda med 
sin hemtjänst ska uppgå till 
minst 95 %. 

Resultat: 

2014: Andelen nöjda brukare 92 
% – bland de 50 % mittersta 
kommunerna. 

2015: Andel nöjda brukare 91 % 
- bland de 50 % mittersta 
kommunerna. 

Mätvärden: Socialstyrelsens 
brukarenkät. 

Redovisas 1:a kvartalet 2017. 

Andelen kvinnor och män som 
är ganska/mycket nöjda med 
sitt särskilda boende ska uppgå 
till minst 85 %.  

Resultat: 
2014: Andelen nöjda brukare 76 
% – bland de 25 % sämsta 
kommunerna.  

2015: Andel nöjda brukare  
78 % - bland de 25 % sämsta 
kommunerna. 

Mätvärden: Socialstyrelsens 
brukarenkät.    

Redovisas 1:a kvartalet 2017. 

Andelen kvinnor och män som 
i enkät svarat positivt på 
frågan ”Brukar personalen ta 
hänsyn till dina åsikter och 
önskemål om hur hjälpen ska 
utföras?” ska uppgå till 90 % 
bland hemtjänstmottagare 90 
% bland personer bosatta i 
särskilt boende.  

Andel som svarat positivt på 
frågan 

Resultat 2014:  
Hemtjänst: 88 % i kommunen 
– 87 % i riket.
Särskilt boende: 86 % i 
kommunen – 79 % i riket. 

Resultat 2015: 
Hemtjänst: 82 % i kommunen 
– 87 % i riket.
Särskilt boende: 81 % i 
kommunen – 79 % i riket.  
Mätvärden: Socialstyrelsens 
brukarenkät. 

Redovisas 1:a kvartalet 2017. 

Inriktningsmål 2016 Effektmål 2016 Resultat 2016 Nivå 
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Vårdtagares/ brukares 
inflytande över sin 
vardag ska öka. 

Av de kvinnor och män som 
utifrån ett hemsjukvårdsbehov 
haft kontakt med arbetsterapeut 
ska 80 % av kvinnor och män ha 
ett individuellt formulerat mål i 
hälsoplanen (nytt mål). 

Redovisas 1:a kvartalet 2017. 

Av de kvinnor och män som 
utifrån ett hemsjukvårds-
behov haft kontakt med 
fysioterapeut/ sjukgymnast 
ska 80 % av kvinnor och män 
ha ett individuellt formulerat 
mål i hälsoplanen (nytt mål). 

Redovisas 1:a kvartalet 2017. 

Fortsatt kvalitets-
utveckling. 

Ökad kvalitet ur den enskildes 
perspektiv vad gäller att själv 
kunna påverka vid vilka tider 
man får hjälp. 

Andelen kvinnor och män vid 
kommunens särskilda 
boenden som svarat positivt 
på frågan: ”Brukar du kunna 
påverka vid vilka tider du får 
hjälp”? ska uppgå till minst 65 
%. 

Finns inget nytt resultat. Det 
publiceras under oktober 
2016. 

Analys och kommentar: Effektmålet ”Fortsatt kvalitetsutveckling” reviderades av socialnämnden 
2016-02-24, § 14. Uppföljning kommer att kunna ske en gång per år då resultatet hämtas från enkäten 
”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” som Socialstyrelsen riktar till alla kvinnor och män i 
särskilt boende. Resultat för 2016 publiceras av socialstyrelsen under oktober 2016. 

Det är god 
tillgänglighet till 
verksamhet och tjänster. 

Handläggningstiden i snitt 
(dagar) för att få ekonomiskt 
bistånd vid nybesök ska inte 
överskrida 10 dagar för 
kvinnor och män. 

Genomsnittlig 
handläggningstid: 

2014: 4 dagar – minskar, bland 
de 25 % bästa 2014. 

2015: 10 dagar – nu enbart 
nybesök – medel i riket 16 
dagar. 

Mätvärden från KKiK. 

Redovisas under 1:a 
kvartalet 2017. 

Verksamheten bedrivs 
så att det är tryggt och 
säkert. 

Antalet olika personal som en 
hemtjänstmottagare som mest 
möter under 14 dagar skall i 
genomsnitt uppgå till högst 12 
personer. 

Resultat 2015: 
Medeltal för kvinnor  = 13,7 
Medeltal för män        = 14,7 

Resultat mätning 1, 2016: 

Kvinnor mötte i snitt 14 olika 
medarbetare medan männen 
mötte 15.   

Inte 
uppfyllt 

Inriktningsmål 2016 Effektmål 2016 Resultat 2016 Nivå 
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I genomsnitt möter en 
hemtjänstmottagare 14 
personer under 14 dagar. 
(Riket 15 personer). 

Kvinnor och män bosatta i 
särskilt boende får sin om-
vårdnad av ett begränsat antal 
vårdpersonal, dvs. igenom-
snitt högst 12 personer under 
14 dagar eller högst 50 % av 
den totala personalgruppen 
som arbetat under 14 dagar. 

Resultat december 2015:  
Medeltal för kvinnor = 12 
Medeltal för män = 12 

Resultat mätning 1, 2016: 
Medeltal för kvinnor = 12 
Medeltal för män = 13 
Medeltal för 50 % av den 
totala personalgruppen som 
arbetat under 14 dagar = 14 
personer. 

Uppfyllt 

Analys och kommentar: Målresultat redovisas per april, augusti och december. 

Hemtjänst: kontinuiteten i hemtjänsten har mätts för brukare över 65 år med minst 28 rapporterade 
besök under mätperioden 8 april - 17 april. Kvinnor mötte i snitt 14 olika medarbetare medan 
männen mötte 15. Viktigt att notera är att inom flera enheter pågår inskolning av nya vikarier inför 
sommaren vilket påverkar resultatet negativt. Snittet i riket för hemtjänst är 15 medarbetare.  

Särskilt boende: målet uppnått i särskilt boende. 

Verksamheten bedrivs 
så att det är tryggt och 
säkert. 

Kvinnor och män i grupp- eller 
serviceboende enligt LSS ska 
inte bli utsatta för våld och hot 
om våld.   

En incident på ett boende. 
Resultat mätning enligt KKiK 
mall 13 %.  

Inte 
uppfyllt 

Analys och kommentar: Målresultat redovisas per april, augusti och december. 

Under första kvartalet har vi haft en incident på ett boende med en brukare som hotat en annan 
brukare.  

Inriktningsmål 2016 Effektmål 2016 Resultat april 2016 Nivå 
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Gemensam nämd för närvård Frostviken 

Inriktningsmål 2016 Effektmål 2016 Resultat april 2016 Nivå 
Varje verksamhets-
nämnd ska ta ansvar 
för genomförande av 
folkhälsoprogrammet. 

Varje vårdtagare i särskilt 
boende (Levinsgården) ska 
stimuleras till fysisk aktivitet 
och/eller utevistelse vid minst 
ett tillfälle i veckan under hela 
året. 

Enligt kontaktpersoner har 
de boende på Levinsgården 
under januari-april blivit 
stimulerade till fysisk 
aktivitet och/eller utevistelse 
vid minst ett tillfälle i 
veckan. 

Uppfyllt 

Vårdtagares/ 
brukares inflytande 
över sin vardag ska 
öka. 

Andel brukare som i enkät 
svarat positivt på frågan 
”Brukar personalen ta hänsyn 
till dina åsikter och önskemål 
om hur hjälpen ska utföras?” 
ska uppgå till: 

80 % bland hemtjänstmottagare 

80 % bland boende på 
Levinsgården.  

Svar från brukarunder-
sökning 2015: 
Hemtjänst 67 % 
Levinsgården 86 % 

Målet är 
delvis 
uppfyllt 

Analys och kommentar: Ett förbättringsområde, vi kommer att arbeta särskilt med utbildning i 
bemötande under året.  
Verksamheten 
bedrivs så att det är 
tryggt och säkert. 

Inga trycksår ska uppstå hos 
hemtjänstmottagare eller hos 
boende i särskilt boende 
(Levinsgården). 

Inga nya trycksår har 
uppkommit under året. 

Uppfyllt 

Analys och kommentar: Verksamheten arbetar kontinuerligt med riskbedömningar och 
förebyggande åtgärder. 
Ökad jämställdhet 
och tillgänglighet. 

Vid uppföljning och återbesök 
för kroniska sjukdomar ska 
patienten träffa sin ordinarie 
läkare. 

Under ordinarie läkares 
semester har några vård-
tagare haft årlig kontroll hos 
erfaren vikarie. 

Målet är 
delvis 
uppfyllt 

Analys och kommentar Av och till kan det komma önskemål från patienter att få träffa en annan 
erfaren läkare vid sin årliga kontroll. 
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