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§ 278 
 

Tillägg i föredragningslistan 
 
Följande ärenden läggs till i föredragningslistan: 
 
• Rekrytering av kommundirektör 
 
• Rekonstruktionsavtal avseende HSB:s bostadsrättsförening Rönnen i 

Strömsund 
 

• Ansökan om anslag till byte av belysning samt regleringsdon för 
dimmning i Virveln på Folkets Hus 
 

_____  
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§ 279 
 

Information om bredband 

Ann-Louise Hansson informerar om pågående fiberutbyggnad i Ström-
sunds kommun och presenterar statistik från Post- och Telestyrelsens  
nationella bredbandskartläggning. 
 
Post – och Telestyrelsen (PTS) har tagit fram en bredbandskarta som 
bland annat visar tillgången till bredband där människor bor och arbetar 
samt vilka nätägare och internetleverantörer som finns i olika geografiska 
områden.  
 
PTS samlar in statistik i sin årliga bredbandskartläggning varje höst och 
statistiken publiceras varje vår när nya kartläggningar är klara. Bred-
bandskartan finns på www.bredbandskartan.se  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____  
 
 
 
 
 

  

http://www.bredbandskartan.se/
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§ 280   
 
Information Migrationsverket 

Jörgen Leding, Migrationsverket, informerar. 
 
Antalet asylsökande har minskat kraftigt och man har börjat avveckla 
upphandlade tillfälliga boenden. 
 
Prioriteringen vid avvecklingen är att erbjuda boende i lägenhet eller kol-
lektiv i: 
 
1. närområdet 
2. regionen 
3. annan del av landet 
 
Vid avvecklingen förs dialog med sökande. Kommuner och frivilligorga-
nisationer informeras. Hänsyn ska tas till människors behov inför flytten. 
 
Statistik över antal asylsökande m.m. finns på Migrationsverkets hem-
sida: 

http://www.migrationsverket.se/info/790.html 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.migrationsverket.se/info/790.html
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§ 281  
 
Information Jämtlandsvärme AB 

Richard Persson, VD Jämtlandsvärme AB, informerar om bolagets verk-
samhet. 
 
Bolaget 

5 tillsvidare anställda  VD + 4 drifttekniker 

Kommunledningsförvaltningen Ekonomi 
  Personal 
  Löner 

Teknik- och serviceförvaltningen  Drift- och skötsel  
  IT 
  Kundtjänst   

Ramavtal  Kulvertarbete 
  Fjärrvärmecentral 
  Drift- och skötsel 
  Beredskap 
  Bränsle 
 

Nettoomsättning 2015  35 765 000 kronor 
 
Verksamhetsområden 

Jämtlandsvärme levererar fjärrvärme i Strömsunds, Hammerdals, Ho-
tings, Rossöns, Kyrktåsjö och Backe samhällen.  
 
Bolaget erbjuder i dag nyckelfärdig installation (som ligger inom 20 meter 
från kulvert) för 64 000 kronor.  
 
Årskostnaden för en villakund är fast pris 3 948 kronor per år inkl. moms. 
Rörligt pris är 69,4 öre/KWh. 
 
Ägardirektivet 

Syfte och ändamål 

Bolaget ska leverera värme till anslutna abonnenter och ska vara en viktig 
resurs i energiomställningen. Bolaget ska uppfattas som en nära, trygg 
och långsiktigt säker leverantör som erbjuder miljöanpassade värmelös-
ningar för god totalekonomi. 
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§ 281 forts. 

Avkastningskrav 

Bolagets ägare ska erhålla en årlig avkastning på 15 % på aktiekapitalet. 
 
Verksamhetskrav 

1. Tillhandahålla värme till anslutna abonnenter på ett tillfredsställande 
sätt 

2. Förvalta och underhålla bolagets anläggningar 
3. Aktivt leda erforderlig utveckling och förbättring av bolagets verk-

samhet 
4. Anpassa utrustning och bränslen för att sänka bolagets kostnader och 

minimera utsläpp till vatten och luft 
5. Aktivt marknadsföra sina tjänster för att vinna nya kunder 
 
Vad hände 2016? 

• Inflyttning och integration 
- Utbildning 

• Jämställdhet mellan kvinnor och män 
- Skyddsrond utifrån CEMR 

• Tillgänglighet 
- Information och kommunikation, klarspråk och översyn av hemsi-

dan 
- ”Mina sidor” på hemsidan 

• Inga prishöjningar 
• Anslutningar, förtätning av befintligt nät 
• Översyn av beredskap 
• Nytt egenkontrollprogram HVC 
• Ny spetspanna i Rossön 
• Spridningsberäkning vid Backe skola 
• Utredning reservkraft el och mobil ”katastrofpanna” 
• Hävt driftavtal i Ulriksfors 

Vad händer 2017? 

• Inga prishöjningar 
• Flyttbar reservpanna vid katastrof/sommarpanna i Hoting 
• Installation av reservkraft el, mobilt 
• Utökad driftövervakning 
• Läsa energimätare på distans 
• Anslutningar, förtätning av befintligt nät 
• Fjärrvärme i Gäddede 
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§ 281 forts. 
 
Ekonomi 

Kommunens borgensåtagande i dag 

• Kommunen borgar i dag för 46 miljoner kronor. 
• Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2011 att ingå borgen 

upp till ett totalt högsta lånebelopp på 66,6 miljoner kronor. 
 
Finansiering 

• I första hand riktar bolaget in sig på förtätning av näten som inte krä-
ver några stora investeringar för att öka försäljningen. 

• Driftoptimera anläggningarna  
• Minska skötsel- och beredskapskostnaderna 
• Justera fjärrvärmepriset 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

_____  
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§ 282 Dnr 2016.352 524 
 
Investering för fortsatt utbyggnad av bredband via fiber 

Målet enligt kommunens bredbandsstrategi är att 90 % av alla hushåll och 
företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande 
ca 10 % ska ha minst 10 Mbit/s år 2020.  
 
Fortsatt utbyggnad av bredband via fiber är ett steg för att uppnå målen 
och innebär att kommunen i samarbete med ServaNet bygger ut stadsnät 
där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.  
 
Kommunfullmäktige har fastställt finansiellt investeringsmål till 23,5 mil-
joner kronor för år 2017. Detta medför att kommunen behöver göra avsteg 
från gällande riktlinjer och temporärt utöka investeringsramen de när-
maste åren för den specifika investering som bredbandsutbyggnaden ut-
gör. Den utökade investeringsramen fastställs separat inför varje bud-
getår. 
 
Alla typer av investeringar eller borgensåtaganden påverkar kommunens 
ekonomiska ställning. Till skillnad mot traditionella investeringar så 
kommer kapitaltjänstkostnaden för bredbandsinvesteringarna inte nämn-
värt belasta kommunen eftersom det med varje investering ska följa en 
betalning av arrende som motsvarar kapitaltjänstkostnaden. 
 
Kommunen tar den finansiella risken för denna utbyggnad. 
 
För år 2017 föreslås investeringsramen för bredband till 20 miljoner  
kronor. 
 
Exakt vilka sträckor som ska byggas beslutas senare i samråd med  
SevaNet och beror bland annat på antalet intresserade kunder och bi-
dragsmöjligheter. 
 
Bredbandssamordnaren föreslår följande: 
 
1.  Strömsunds kommun skapar en särskild investeringsram för år 2017 på 

20 miljoner kronor för de bredbandsinvesteringar vars kapitaltjänst-
kostnader till huvuddel ska finansieras genom arrenden.  

 
2.  Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut 

om användande av medel inom denna ram. 
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§ 282 forts. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 221/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1.  Strömsunds kommun skapar en särskild investeringsram för år 2017 på 
20 miljoner kronor för de bredbandsinvesteringar vars kapitaltjänst-
kostnader till huvuddel ska finansieras genom arrenden.  

 
2.  Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut 

om användande av medel inom denna ram. 
 
_____  
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§ 283 Dnr 2016.158 003 
 
Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2015, § 280, om internkon-
trollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2016. Planen har upprät-
tats i samarbete med förvaltningscheferna för framtids- och utvecklings-
förvaltningen, kommunledningsförvaltningen samt teknik- och service-
förvaltningen. 
 
Följande uppföljningar ska göras den 8 november 2016: 
 
Kommunledningsförvaltningen 
• Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen till och med den 30 juni 

2016, bilaga 1 
• Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige till och med den 30 juni 

2016, bilaga 2 
• Praktikplatser, redovisning av antalet praktikplatser under året 

 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
• Utökning av vuxenutbildningen 
• Program för inflyttning och integration, kommer senare 
• Ungdomsarbetslösheten, bilaga 3 

 
Teknik- och serviceförvaltningen 
• Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten, bilaga 4 
• Kost, förändringar inom kostverksamheten, bilaga 4 
• Investeringar, bilaga 5 
• Trygghetens hus, Gäddede 

 
Närvård Frostviken 
• Gäddede hälsocentral, rapportering av flytt 

 
Redovisning av bolagens verksamhet 
Redovisning från Jämtlandsvärme AB, bilaga 6 
Redovisning från Strömsunds Hyresbostäder AB, bilaga 7 
Redovisning från Strömsunds Utvecklingsbolag AB, saknas 
 
Strömsunds Turism 
INTILL-projektet och kommande turismstrategi, bilaga 8 
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§ 283 forts. 
 
Redovisning av uppföljningarna 
 
Utökning av vuxenutbildningen 
 
För 2016 har Skolverket beviljat bidrag för: 
 
1. 12 platser för gymnasial yrkesvux 
2. 21 platser för yrkesvux på gymnasial nivå i kombination med SFI och 

svenska som andraspråk på grundläggande nivå 
3. 17 platser för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
4. 10 platser för utbildning som kombineras med traineejobb 
 
De beviljade platserna för gymnasial yrkesvux och kommunal vuxenut-
bildning på gymnasial nivå (punkt 1 och 3) kommer att användas i sin 
helhet. Efterfrågan på platser är större än de som varit möjliga att genom-
föra med stöd av statsbidraget.  
 
De 10 platser som beviljats för utbildning som kombineras med trainee-
jobb kommer inte att användas fullt ut. Hittills har endast en plats nytt-
jats, den första i länet. Den målgrupp som initialt var aktuell för trainee-
jobb var mycket begränsad vilket är en förklaring till den låga nyttjande-
graden. En annan är brist på tillgängliga arbetsplatser där det varit möj-
ligt att kombinera jobb och utbildning.  
 
Den 1 juni 2016 trädde en ny förordning i kraft där målgruppen som är 
aktuell för traineejobb utökas. Förändringen kan i viss mån underlätta 
genomförandet.   
 
Praktikplatser 

Arbetsmarknadsenheten har hittills i år ställt frågan om praktik för 69 
personer. Av dessa har 31 arbetsplatser sagt ja och 38 nej. 
 
Uppföljning av program för inflyttning och integration  

Framtids- och utvecklingsförvaltningen har under året följt upp pro-
grammet i de delar som avser förvaltningens arbete och påbörjat en upp-
följning av hela programmet. 
 
Arbetet kommer att vara klart i början av 2017 och förutom uppföljning 
av programmet innehålla ett förslag till reviderat program för 2017 – 2018. 
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§ 283 forts. 

 
Trygghetens hus, Gäddede 

Projektet kommer att färdigställas under den närmaste veckan. 
 
Gäddede hälsocentral, rapportering av flytt 

Arbetet med flytt av Gäddede hälsocentral till Storgatan 30 i Gäddede på-
går. Strömsunds Hyresbostäder som är fastighetsägare renoverar och 
bygger om lokalen. Byggtjänst Hoting utför arbetet. Datum för slutbesikt-
ning är den 10 november 2016 enligt uppgift från VD Stefan Jönsson, där-
efter kan Närvård Frostviken påbörja flytten som kommer att genomföras 
under vecka 48.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 222/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag med följande tillägg: 
 
Mottagandet av praktikanter inom kommunal verksamhet är inte till-
fredsställande och ska öka. Kommunchefen får i uppdrag att informera 
samtliga förvaltningar om den beslutade nivån, att ta emot 1 praktikant 
per 10 anställda, löpande under hela året. 
 
Kommunchefen får i uppdrag att kalla berörda parter inom Föräldrakraft 
till ett möte i syfte att utreda framtida aktiviteter. 
 
Fastighetsförvaltningen får i uppdrag att fullfölja tidigare beslut om att se 
över underhållsbehovet på Folkets Hus i Strömsund. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition eget yrkande och finner bifall till detta. 
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§ 283 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppföljningarna godkänns. Bilagor 
 
2. Mottagandet av praktikanter inom kommunal verksamhet är inte till-

fredsställande och ska öka. Kommunchefen får i uppdrag att informera 
samtliga förvaltningar om den beslutade nivån, att ta emot 1 praktikant 
per 10 anställda, löpande under hela året. 

 
3. Kommunchefen får i uppdrag att kalla berörda parter inom Föräldra-

kraft till ett möte i syfte att utreda framtida aktiviteter. 
 
4. Fastighetsförvaltningen får i uppdrag att fullfölja tidigare beslut om att 

se över underhållsbehovet på Folkets Hus i Strömsund. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommunchefen 
Fastighetsförvaltningen 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

  



     Bilaga 1 

1 
 

Uppföljning av fattade beslut i kommunstyrelsen t.o.m. 2016-06-30 
Ärende Besluts-

datum 
Beslut Uppföljning 2016-11-08  

Uttag av vatten via brandposter AU 12-03-13 TSF får i uppdrag att förhandla med Jämtlands 
Räddningstjänstförbund om hur finansieringen 
av dessa åtgärder, för de brandposter som rädd-
ningstjänsten anser sig behöva, ska fördelas samt 
om avsteg behöver göras från § 12 i det konsorti-
alavtal Strömsunds kommun har skrivit under. 

Ärendet ligger nu hos Räddnings-
tjänstförbundet för vidare handlägg-
ning. 
Förfrågan om ett möte med Rädd-
ningstjänsten är skickad eftersom vi 
inte får något svar från dem i frågan. 

Lokaleffektivisering av skolor – 
Fjällsjöskolan och Frostviksskolan 

KS 12-03-27 
KS 15-11-17 

TSF får i uppdrag att påbörja arbetet med lokal-
minskning inom skolorna i Backe och Gäddede. 
 
Projektering av lokaleffektiviseringar av skolorna 
i Gäddede och fortsätter. Med anledning av rå-
dande flyktingsituation anpassas åtgärderna på 
kort och lång sikt. 

Fjällsjöskolan ligger vilande och i 
Frostviksskolan pågår utredning. 
Lokalprogrammet klart samt ett 
första förslag klart v. 43. 
 

Försäljning Fyrås skola KS 12-05-23 1. TSF får i uppdrag att sälja Fyrås 
skola/förskola. 
2. Kommunen fastställer priset för fastigheten till 
100 000 kr exklusive mäklararvoden. 

Fastigheten kommer att annonseras 
ut i november. 

Turismstrategi KS 10-06-22 Kommunchefen får i uppdrag att lämna förslag 
till hur ett turistpolitiskt program gällande kom-
munens arbete med turism ska utarbetas. 

Pågår. 
 

Ansökan om ekonomiskt stöd för 
renovering av lärarbostaden i 
Jormvattnet 

KS 14-02-18 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag at 
komma överens med föreningen för att hitta en 
långsiktig lösning 
 

Oförändrat läge sedan förra redovis-
ningen. Vissa åtgärder genomförda. 
 

Flytt av hälsocentral i Gäddede KS 14-12-16 Skrivelsen från Strömsunds Hyresbostäder AB 
överlämnas till närvårdsnämnden för beslut och 
åtgärd. 

Inflyttning kommer att påbörjas un-
der vecka 48. 

Investeringar Folkets Hus Ström-
sund 

KS 14-03-25 Strömsunds kommun investerar i videokonfe-
rensutrustning med upp till 150 000 kr 

Klart 
 

Fastigheten Ydströms i Hammer-
dal 

KS 14-06-17 1. Fastigheten Hammerdal 4:44, fd Ydströms, 
upplåts till Hammerdals IF för angivet ändamål. 

Nuvarande nyttjare har kopplat in 
jurist för sin räkning 



     Bilaga 1 

2 
 

Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

 2. Villkor för upplåtelsen avtalas mellan teknik- 
och serviceför-valtningen och Hammerdals IF när 
fastighetens byggnad är tömd och marken avstä-
dad av tidigare nyttjare. 
3. TSF uppdras att anmoda denne att snarast möj-
liggöra upplåtelsen. 

Rastplats Strömsund 
 

KS 14-08-19 TSF får i uppdrag att fortsätta dialogen med Tra-
fikverket om lämpligt område för rastplats. 

Detaljplan antagen i kommunfull-
mäktige i juni 2016.  

Skrivelse från Frostvikens S-
förening om personalpolitiska 
programmet 

KS 15-02-03 I samband med revidering av det personalpoli-
tiska programmet ska ett förtydligande göras. 
(angående utköpta medarbetare) 

Klart. 

Migrationscenter  1. Strömsunds kommun lämnar bidrag till före-
ningen Migrations-centrums etablering och verk-
samhet i Strömsunds kommun med start under 
2015. 
2. Strömsunds kommun bidrar med upp till 0,8 
miljoner kronor för centrets uppstart och drift 
under 2015.  
3. Kommunchefen får i uppdrag att slutföra för-
handlingarna med Svenska Migrationscentret. 
4. Kommunstyrelsens ordförande och kommun-
chefen får i uppdrag att underteckna erforderliga 
avtal. 
5. Kommunchefen får i uppdrag att söka andra 
finansieringsformer. 
 
6. En utvärdering av kommunens medverkan 
under 2016 genomförs och redovisas till kom-
munstyrelsens sammanträde i januari 2017. 
 
 
 

Klart. 
 



     Bilaga 1 

3 
 

Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

Konvertering av kommunens 
ADSL-nät 

KS 15-06-16 1. ServaNet får i uppdrag att överta rollen som 
kommunikationsoperatör för kommunens ADSL-
nät från och med den 1 januari 2016. 
2. ServaNet får i uppdrag att konvertera kommu-
nens ADSL-nät till en kostnad på upp till 500 000 
kronor. 
3. Beräknad kostnad för konvertering finansieras 
genom driftsbudget för Quadracom. 

Klart. 

Budget- och prognosverktyg KS 15-06-16 1. Ekonomichefen får i uppdrag att teckna avtal 
med leverantören Arena budget AB. 
2. Finansiering av den årliga drifts-kostnaden på 
100 000 kronor för systemet sker genom omför-
delning inom kommunledningsförvaltningen 
genom förändrad redovisning av bankavgifter. 
3. Utökningen av ekonomresurs med en 50-
procentig tjänst finansieras inom ramen för 
kommun-ledningsförvaltningen med 270 000 
kronor för år 2016. 
4. Antalet månadsprognoser min-skas till fyra, 
d.v.s. rapportering per februari, april, augusti 
och oktober. 
 

Klart. 

Tilläggsanslag för vattentäkt i 
Hoting 

KS 15-06-16 1. Teknik- och serviceförvaltningen/ AVA-
enheten erhåller 450 000 kronor.  
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag 
för ospecificerade investeringar. 
 

Klart. 

Regn-/vindskydd för barnvagnar 
vid Lindbergsbackens och My-
rans förskolor 

KS 15-08-18 1. För uppförande av vindskydd vid Lindbergs-
backens och Myrans förskolor anslås 120 000 kro-
nor. 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens pott för 
ospecificerade investeringar 2015. 

Klart. 
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Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

Föräldrakraft KS 15-11-17 Kommunchefen får i uppdrag att kalla berörda 
parter från kommunen och Region Jämtland Här-
jedalen för dialog om hur arbetet kan utvecklas. 

Som planen är gjord finns det ett tyd-
ligt Region JH ansvar för de yngsta 
genom BVC m.m.  
 
Sedan är ansvaret entydigt hos 
kommunen och då främst skolan och 
förskolan.  
Socialtjänsten har under det senaste 
året haft vissa begränsningar 
 
Granskning av dokument har gjorts. 
Statistik från Region JH visar på att 
de insatser som utfördes 2014 inte 
når alla familjer. Statistik 2015 ännu 
ej sammanställd. 
 
Kommunchefen har inte kallat be-
rörda parter från kommunen och 
Region Jämtland Härjedalen för dia-
log om hur arbetet kan utvecklas. 
Skälet är att Region Jämtland Härje-
dalen genom BVC har avslutat sin 
del av Föräldrakraft. 
 
 
 

Fiberanslutning till kommunal 
verksamhet i Fyrås 

KS 15-11-17 1. Strömsunds kommun ansöker om medlemskap 
i Sönnansjöfiber ekonomisk förening i syfte att 
ansluta den kommunala förskolan i Fyrås till fi-
bernätet. 
2. Kostnaden för anslutningen finansieras ur pott 
för infrastrukturella omställningsåtgärder. 

Medlemskap klart.  
Anslutningskostnad betald. 
Beräknas vara klart under 2017. 
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Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

Fiberanslutning till kommunal 
verksamhet i Görvik 

KS 15-11-17 1. Strömsunds kommun ansöker om medlemskap 
i Förenade Fiberbyar nr 1 ekonomisk förening i 
syfte att ansluta kommunal verksamhet i Görvik 
till fibernätet. 
2. Bredbandssamordnaren får i uppdrag att, i 
samråd med verksamhetsansvarig, besluta vilka 
anläggningar som ska anslutas. 
3. Kostnaden för anslutningen finansieras ur pott 
för infrastrukturella omställningsåtgärder. 

Medlemskap klart. 
Vattenverket och reningsverket 
kommer att anslutas till fibernätet 
och kommunen har betalt anslut-
ningsavgift.  
Beräknas vara klart i slutet på 2016. 

Deltagande i upphandling av 
elektroniskt arkiv 
 

KS 16-04-26 Strömsunds kommun går med i upphandlingen 
genom option. 
 
Kommunledningsförvaltningen, tillsammans 
med verksamhetsansvariga, får i uppdrag att ta 
fram en verksamhetsbeskrivning. 

Klart, avtal skrivet 2016-10-28. 

Ansökan om anslag till byte av 
ytskikt i Virveln, Folketshus 

KS 16-04-26 Fastighetsförvaltningen får i uppdrag att se över 
vilka underhållsbehov som finns på Folkets Hus i 
Strömsund. 
 

Klart, det gällde golvet Virveln vad 
Per fått till sig. 

Upprustning av Saga-lokalen KS 16-04-26 1. För åtgärder som betraktas som investering 
anvisas 275 000 kronor ur kommunstyrelsens 
ospecificerade investeringsbudget 2016. 

2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram rikt-
linjer för hur lokalen ska användas.  

 
3. Riktlinjerna fastställs av kommunstyrelsen. 
 

Arbetet pågår, beräknas klart till års-
skiftet.  
Riktlinjer för användning av SAGA-
lokalen är ännu inte utformade. De 
beräknas vara färdigställda under 
januari månad 2017. 

Ny Sopbil KS 16-04-26 1. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag 
att köpa in en ny sidolastad sopbil. 

2. Köpet finansieras genom finansiell leasing. 
 
 

Klart. Leverans beräknad v52. 
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Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

Inköp av en multiplog KS 16-04-26 1. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag 
att köpa in en multiplog av årsmodell 2015 till 
en kostnad av 135 000 kronor. 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens ospecifi-
cerade investeringsbudget 2016. 

 

Klart. 

Nya förskoleplatser i Strömsund KS 16-04-26 1. 2 miljoner kronor avsätts i investeringsmedel 
2016 för tillskapande av de föreslagna försko-
leplatserna. 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens ospecifi-
cerade investeringsbudget 2016. 

 

Armeraren. Hus 1 är klart och hus 2 
beräknas i nuläget vara klart i maj 
2017. 

Mötesplats för gröna näringar i 
Strömsund 

KS 16-05-31 Delar av fastigheten Ströms-Näset 1:165 upplåts 
till Föreningen Landöns Vänner genom ett nytt-
janderättsavtal med en upplåtelsetid om 10 år 
med möjlighet till förlängning. 
 

Klart. 

Initiativärende om arbetserbju-
dande till studenter inom barn- 
och fritidsprogrammet samt 
vård- och omsorgsprogrammet 
vid Hjalmar Strömerskolan 

KS 16-05-31 Personalchefen får i uppdrag att utreda möjlig-
heterna att erbjuda alla med godkänd examen 
inom ovanstående program tillsvidareanställning 
inom bemanningsenheten.  
 

Ej klart. 
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Uppföljning av fattade beslut i kommunfullmäktige t.o.m. 2016-06-30 
 

Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

Svar på motion om giftfri vardag 
kräver handling 

KF 14-06-11 Använd krav på giftfria produkter i 
all offentlig upphandling. 

I både lek&hobby- samt möbelupphandling-
en ställs miljö- och säkerhetskrav motsva-
rande Upphandlingsmyndighetens baskrav, 
vilka håller en hög standard. I lek&hobby har 
förfrågningsunderlaget legat ute för remiss 
hos Östersunds kommuns miljösamordnare 
samt även hos den person som driver arbetet 
med giftfri skola och förskola i regionen, och 
de har gett underlaget sitt godkännande. 
Även underlaget för möbler kommer att 
skickas ut till dem för avstämning.  
 
När det gäller köksutrustning har det angetts 
i underlaget att beställarna samarbetar i pro-
jekt för giftfri vardag/förskola samt att krav 
har ställts att leverantörerna ska informera 
om nya produkter utifrån detta. Alla produk-
ter har efterfrågats i flera material, plast, rost-
fritt eller gjutjärn. 
 
Textilier håller på att upphandlas och där 
ställs krav på att inte brandskyddsmedel får 
användas i flamsäkra tyger. 

Ny webbplats för Strömsunds kom-
mun 

KF 15-04-22 1. Kommunledningsförvaltningen 
erhåller 200 000 kronor till en ny 
webbplats. 
2. Medel anvisas ur kommun-
fullmäktiges anslag för oförutsedda 
behov. 

På gång förvaltningarna håller på att uppda-
tera sina sidor. 
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Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

Rivning av annexet vid Lindbergs-
backen, Linden 15 

KF 15-06-10 1. Annexet på fastigheten Strömsund 
Linden 15 ska rivas. 
2. För ändamålet anslås 100 000 kro-
nor 
3. Medel anvisas ur kommunfullmäk-
tiges anslag för oförutsedda behov. 

Har inte kunnat utföras på grund av att inte 
flytt av hyresgäst kunnat genomföras. Finns 
med i planen för 2017. 

Svar på medborgarförslag om ut-
veckling av möjligheterna till frilufts-
liv på Rotnäset i Strömsund 
 

KF 16-04-20 • I ett första skede bör det omgående 
göras en översyn av motionsspåren, 
alla vindskydden samt ta fram en 
ny orienteringskarta. Detta bör 
kunna finansieras inom kultur- och 
fritidsavdelningens budget. 
 

• I andra hand se över möjligheterna 
till att anlägga ett utegym vid Rot-
näset, samt en skidlekplats. Men för 
att detta ska kunna genomföras 
måste finansieringen lösas. 
 

• Övriga förslag som badplats m.m. 
avslås i dagsläget. 

 

Vindskydden är renoverade. Orienterings-
tavla är beställd.  
Nya orienteringskartor är väldigt dyrt och 
har lagts på framtiden. 
 
Utegym är på gång. 
 
Skidlekplats har man uppe på bygda. 

Ansökan om projektmedel från 
AMIF 

KF 16-06-22 1. Strömsunds kommun lämnar in 
ansökan för projektet, Best practice 
Strömsund, till AMIF.  
 

2. Strömsunds kommun medfinansie-
rar projektet med sammanlagt 
500 000 kronor i kontanta medel 
under projektets första år, under 
förutsättning att sökta medel er-
hålls från AMIF.  

Ansökan om projektet Best Practice lämnades 
in och AMIF beslutade att stödja projektet 
med maximalt 6 469 339 kr. 
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Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

3. Medel anvisas från kommunens 
extra statsbidrag 2016. 

 
Begäran om anslag för inköp av in-
ventarier i förskolorna 

KF 16-06-22 1. Barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden tilldelas 500 000 kronor 
för inköp av inventarier i försko-
lorna. 

 
2. Medel anvisas från det extra stats-

bidraget 2016. 
 

Klart 

 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 4 
datum 
2015-11-06 

Förvaltning 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Karin Holmquist 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

Uppföljning av internkontrollplan för 2016 

1. Ungdomsarbetslösheten – uppföljning av avtalet med Arbetsför-
medlingen, den sk DUA-överenskommelsen

Den 30 november 2015 tecknade Arbetsförmedlingen och Strömsunds 
kommun en överenskommelse med syfte att genom samverkan, utifrån 
lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Över-
enskommelsen omfattar perioden 20151130 – 20191130 med årlig revide-
ring i december månad. 

Det övergripande målet är att minska antalet unga, i åldersgruppen 16-24 
år, som varken arbetar eller studerar med 15 personer per år till och med 
2019, utifrån dagens målgrupp ca 200 unga.  

Verksamhet som enligt överenskommelsen ska bedrivas i samverkan; 

• En styrgrupp som består av representanter för Arbetsför-
medlingen, fackliga organisationer, näringslivet och kommunen
har tillsatts. Styrgruppens arbete bedrivs kontinuerligt enligt över-
enskommelsen.

• En DUA-arbetsgrupp som består av Arbetsförmedlingens handläg-
gare, personal från arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten, gymna-
sieskolan och vuxenutbildningen har bildats. Arbetsgruppens ar-
bete bedrivs kontinuerligt enligt överenskommelsen. Arbetsgrup-
pen rapporterar till styrgruppen.

• Styrgruppen och arbetsgruppen arbetar vidare med frågan om
samlokalisering av personal från Strömsunds kommun och Arbets-
förmedlingen, t ex under en dag per vecka.

• Styrgruppen och arbetsgruppen arbetar med frågan om samverkan
kring lokala, regionala och nationella bristyrken.

• Den uppsökande verksamheten kopplad till målgruppen har utö-
kats i samverkan med projekt UVAS och ansvarig för det kommu-
nala aktivitetsansvaret.
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 4 
datum 
2015-11-06 

Förvaltning 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Holmquist 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
• Övriga samverkansområden 

 
• Målet att inrätta 15 ungdomsjobb under 2016 har inte uppnåtts. Vi 

beräknar att hälften av platserna kan tillsättas under 2016. Det är 
angeläget att satsningen kan fortsätta under 2017.  
 

• Samverkan mellan gymnasieskolan, socialtjänsten och Arbetsför-
medlingen har formaliserats för unga som  

o riskerar att hoppa av gymnasieskolan  
o som är i behov av kompenserande verktyg  
o har olika funktionsnedsättningar 

 
• Under 2016 samverkar Arbetsförmedlingen och kommunen kring 

tjänsten som etableringskoordinator. Lönekostnaden delas mellan 
parterna. Målsättningen är att stärka de nyanländas möjligheter till 
arbete under etableringstiden. Arbetsförmedlingen har aviserat att 
de inte kan bidra med lönekostnad under 2017. 

 
• Strömsunds kommun har under hösten beviljats medel för samord-

ning av insatser inom överenskommelsen. Från januari 2017 finns 
praktiska möjligheter att tillsätta samordnaren på 40% tjänst. 

 
• Strömsunds kommun och Arbetsförmedlingen deltar i ett nation-

ellt nätverk med totalt 15 kommuner för kunskaps- och erfaren-
hetsutbyte kring DUA-överenskommelsen. 

 
  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 4 
datum 
2015-11-06 

Förvaltning 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Holmquist 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
• Praktikplatser i den kommunala verksamheten efterfrågas i betyd-

ligt högre grad än vad som erbjudits under 2015 och 2016. 
 
Diagrammet nedan visar antalet förfrågningar om praktik inom 
kommunala verksamheter för 2015 och hur många som kunnat till-
godoses respektive hur många som inte kunnat tillgodoses. 
 

 
  

Diagrammet nedan visar antalet förfrågningar om praktik inom 
kommunala verksamheter för 2016 (tom september) samt hur 
många som kunnat tillgodoses respektive hur många som inte 
kunnat tillgodoses. 
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År: 2016   Upprättad datum: …2015-11-16…….. 

Process /rutin/system  Kontrollmoment  Kontrollansvarig   Metod Rapportering till  
Färdtjänst Uppföljning färdtjänst i 

egen regi 
Färdtjänstansvarig Utveckling år 2 i egen regi jmf med år 1 i 

egen regi och året innan återtagande. 
Uppföljning av antal tillstånd och resande 
samt ekonomisk uppföljning. 

KSAU, KS 

Uppföljning färdtjänst okt -16 Kostnad för färdtjänstresor ökar. Kostnad/Beslut 2014 (Externt) 7764 kr,  
                                                                                    2015 (Egen regi) 8732 kr, 
                                                       2016 (Beräknad kostnad för året) 9113 kr.  
 
Ökning i kostnad 2014/2015 ca: 12,5 %, ökning 2015/2016 ca: 4 %.  
 
Ansökningar 2015, 232st.  
2016 tom. okt          199 st. 
 
Antal aktiva tillstånd 2015/12, 560 st. 
                                           16/04, 507 st. 
                                           16/10, 562st. 

Vägbelysning Uppföljning 
energiförbrukning 

Gatu- markansvarig Energiförbrukning jämfört med 2012 års 
förbrukning innan byte av armatur 
påbörjats. 

KSAU, KS 

Uppföljning vägbelysning  
–okt 16 

Energiförbrukningen för vägbelysningen 2012 var 3 344 mkr. 2015 var energiförbrukningen 1 392 mkr dvs en sänkning med ca 
58 %. 
2015 tom aug var energiförbrukningen 795 tkr och 2016 tom aug 724 tkr dvs ca 9 % lägre.  

Kost Uppföljning nöjdhet med 
maten som levereras från 
kostenheten 

Kostansvarig Uppföljning gentemot Happy or not 
gubbe.  

KSAU, KS 

Uppföljning kost okt-16 Nöjdhet med maten enligt ”Happy or not” för skolan 
Vattudal/Hedenvind       60%   Bredgårds skola  77% 
Hjalmar Strömer             61% Backe  76% 
Hoting                             77% Gäddede  66% 
Hammerdal                     92% Tåsjö  77% 

 
Nöjdhet med maten på äldreboenden enligt enkät 
Hammerdal                   100% Backe  93% 
Gäddede                          95% Tåsjö  91% 
Strömsund                       89% Hoting  92% 



Internkontrollplan  Teknik- och serviceförvaltningen     Bilaga 4 
 
År: 2016   Upprättad datum: …2015-11-16…….. 

Process /rutin/system  Kontrollmoment  Kontrollansvarig   Metod Rapportering till  
 Kost Förändringar inom 

kostverksamheten enligt 
beslut KS 150818 § 163 

Kostansvarig Redovisning av i vilket skede respektive 
förändring befinner sig. 
Följs upp varje tertial. 

KSAU, KS 

Uppföljning kost okt-16 Flytt av produktion av matlådor från Backe. Klart 
Sammanslagning till ett produktionskök i Hammerdal: Klart 
Kostenheten har ingen personal i förskolekök idag. Detta sköts av BKU. 
Brismarksgården: Maten till Brismarksgården till lagas i centralköket i Hoting enligt KS beslut. 

Investeringar Genomförande  Förvaltningschef Genomförande i förhållande till beslut. 
Följs upp varje tertial. 

KSAU, KS 

Uppföljning investeringar okt-16 Se bif fil 

 



Uppföljning investeringar oktober 2016

AVA
Investering Status

Åtgärder på Strömsunds ARV för att klara 
tillståndet 161021: Arbetet pågår och 1:a byggmötet hållits.

Ny luftbehandlingsanläggning Hammerdals 
reningsverk 161021: Pågår.

Ny luftbehandlingsanläggning Hotings 
reningsverk

161021: Dessa pengar överfördes  till Hammerdals RV. Nytt 
äskande till 2017 är prioriterat av KF.

Överbyggnad för kärlavfall Lidens ÅVC 160923: Påbörjat

Rörströms VA-verk, rening
161021: Installation av filer klart, men dåligt resultat. Ny 
konsult inkopplad. Utredning pågår.

Vattenskyddsområde etapp 1

161021: Våra svar på yttranden inskickade för Gäddede. 
Telefonmöte med Lst idag. För Backe och Rossön måste 
mer undersökningar göras och ärenden återkallade hos Lst. 

Vattenskyddsområde etapp 2 Ej lämnat till Länsstyrelsen än. Vi avvaktar etapp 1.

Vattenskyddsområde etapp 3 Ej påbörjat. 

Bevakning/larm VA

161021 Pågår. Our Energy slutför nu de påbörjade 
objekten, sedan bryter vi med dom. Ny plattform, kontoll 
med IT vad den plattformen kräver.

Effektivisering slam, reningsanläggning, 
Norråker 161021 Pågår

Vattentäkt Hoting

161021: De pengar som avsatts är upparbetade.  Sweco har 
utrett och gjort ett principförslag till omyggnad. Förslag på 
biologisk behandling kräver pilotförsök. Inga 
investeringsmedel till 2017 för ombyggnad beviljade.

Fastighetsförvaltningen

Byte belysningsarmeturer alla orter

20161014 Hammerdal 80% klart, Hoting ca 80 % klart, 
Backe väntar vi i pris från Leverantör. Gäddede utförs till 
hösten, Strömsund ca 50% klart val av armaturer håller på 
att tas fram.

Markiser till särskilda boenden 20160923 klart 

Brandskyddsåtgärder
20160923 Väntar in Boendeplan för bedömning vilka som 
är gruppboenden

Diskinlämning centralkök Hoting Klart

Byte golvbeläggning simhall Hoting 20161014 Väntar på pris från leverantör

Motorvärmare Soltorpet Hammerdal Klart

Regn/vindskydd förskolor Klart
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Uppföljning investeringar oktober 2016

Sporthallen Hjalmar Strömer, golv, vent, entré 
baksidan 25106

20160205: Projektering pågår. Utökad omfattning med 
RWC i anslutning till läktaren. Utskick Mars. Utförs 
sammaren 2016. Anbudsförfrågan ventilationen utsänd , 
sista anbudsdag 20160524. Ett anbud inkom på över 4 milj . 
Upphandlingen avbruten 20160601. Ny upphandling 
planerad till hösten. 20161019: Entrébygget ändrat från 
etapp 3 till etapp1 pga uteblivna investreingsmedel, 
påbörjat, beräknas klart vid årsskiftet                                       

Upprustning Forsgården inkl projektering 
21108

20160205: Nästan klart. Återstår trädäck i anslutning till 
matsalen                                                                                     
20161019: Beräknas klart 20161130

Ombyggnad matsal, byte köksmaskiner 
Vattudal 23307 Klart 
Kokgryta med installation, Vattudalsköket 
35002

20160205: Grytan installeras v 1610. Arbetet klart 
20160311

Ny Sporthall 

20160205: Bygglovsansökan 20160422.             20160428 
Utskick. Två anbud inkom. Attacus antagna som 
entreprenörer anbudssumma 17 670 000. Projektering 
startar mitten av augusti                                                                                                                       
20161019: Grundläggningen klar. Tätt hus beräknas till 
årsskiftet.

Lokaleffektiviserning skolor

160208. Beslut fattat av KS om att projektera. Info till 
personal 160127. Första styrgruppsmöte 4/3. Ambitionen 
är att ha ett förslag den 10 maj. Finns 7 645 Mkr avsatt. 
Beslut att "köra igång" finns ej trots att medel är avsatta i 
inv.budgeten.

Lokaleffektivisering skolor Frostviken

160520. Styrgrupp arbetar med att förtydliga ett 
lokalprogram. Arkitekt vidtalad i april. Inväntar nu respons 
från verksamheten på det andra utkastet av lokalprogram 
(går lite långsamt…). Grov kalkyl gjord av KS,JP,LM o PD. 
Landar på totalt 20 Mkr. 5 Mkr äskat inför 2017. 161019. 
Lokalprogram klart. Första förslag på ritning klart v. 43.

Armeraren 25103 20160205: Projektet pågår slutbesiktning Etapp I 
20160603. Verksamheten flyttar in 20160801. Etapp II 
påbörjas när lokalerna är tomställda.                                        
201161019: Arbetet beräknas klart 20161115

Gator / mark

Byte lekutrustning

Offert från Skanska är begärt. Planeras påbörjas Maj/juni    
( 2016-03-02 ).  Utrustning och arbetet beställt 20160427. 
Planeras påbörjas maj och beräknas vara klart början juni. 
Klart 20160615, justeringar görs inför nästa sommarsäsong.



Uppföljning investeringar oktober 2016

Vägbelysning

Sista etappen ej påbörjad. Planeras påbörjas april/maj   ( 
2016-03-02 )Åtgärder som kvarstår är riktning av 
belysningsstolpar samt genomgång och upprustning av 
elskåp. 2016-10-26: Klart utom ombyggnad elskåp i 
Tåsjöområdet, beräknas klart till årsskiftet.

IT

Anpassning IT infrastruktur administration och 
skola

20161019: Beräknas nyttjas löpande under 2016, utreder 
lösning för gästnät och MDM kontra brandväggar. 
20161019:  Uppskatta att nyttja ca 400 tkr under 2016.       

IT-kommunikationsutrustning Folkets hus
20160411: Beräknas nyttjas Q3 2016 osäkert hur Gästnät 
ska lösas. 20191019: Klart

Gemensam infrastruktur
20160411: Från 2015 beräknas nyttjas Q3. 20161019: 
Kommer att nyttjas helt under november.

Kost

Serveringsdisk Vattudalsskolan Klart



Strömsund 2016-10-21 

______________________________________________ 
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1. AÄ gardirektivet              

1.1 Syfte och ändamål 
Bolaget ska leverera värme till anslutna abonnenter och skall vara en viktig resurs i 
energiomställningen. 
 
Bolaget ska uppfattas som en nära, trygg och långsiktigt säker leverantör som 
erbjuder miljöanpassade värmelösningar för god totalekonomi. 

1.1.1 Bolagets uppfyllelse av Ägardirektivets syfte och mål   
Till Jämtlandsvärmes Fjärrvärmenät är ca 400 abonnenter anslutna varav ca 300 
utgörs av privata bostäder (villor) och resten utgörs av flerbostadshus, 
affärsfastigheter och industribyggnader. Budgeterad försäljning 2016: ca 36 000 
MWh.  
 
Värmeproduktionen sker i huvudsak i värmeverket på Ramselevägen samt från en 
panna i före detta sjukhusets panncentral (byggd 2009).  
 
Jämtlandsvärme driver även fjärrvärmeanläggningar i Backe, Rossön, Hoting, 
Hammerdal samt i Kyrktåsjö. Vi planerar att under 2017 bygga ny 
fjärrvärmeanläggning samt ett fjärrvärmenät i Gäddede för att kunna erbjuda 
anslutning till fjärrvärme där det är tekniskt möjligt även i Gäddede. 
 
Jämtlandsvärme har medverkat till att oljeberoendet i kommunen har minskat kraftigt 
och är aktiva i rådgivning, räkneexempel samt i marknadsföring för att fler 
fastighetsägare ska ansluta sig till det klimatsmarta alternativet som fjärrvärme 
innebär.   

1.2 Verksamhetskrav 
Bolaget ska: 

1. Tillhandahålla värme till anslutna abonnenter på ett tillfredställande sett 
2. Förvalta och underhålla bolagets anläggningar 
3. Aktivt leda erforderlig utveckling och förbättring av bolagets 

verkasamhet 
4. Anpassa utrustning och bränslen för att sänka bolagets kostnader och 

minimera utsläpp till vatten och luft 
5. Aktivt marknadsföra sina tjänster för att vinna nya kunder 

 

1.2.1 Bolagets uppfyllelse av Ägardirektivets verksamhetskrav 
1. Bolaget tillhandahåller värme till anslutna abonnenter på ett 

tillfredställande sett. Endast 3 driftstärningar under 2015 som drabbade 
kund. 

2. Bolagets fokus ligger hela tiden på att förvalta och underhålla bolagets 
anläggningar för att på så sätt få bästa verkningsgrad samt bästa 
möjliga arbetsmiljö för personalen. 
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3. Vi arbetar ständigt med förbättringsarbete som märks både när det 
gäller minskad miljöpåverkan samt ökad lönsamhet i bolaget. 

4. Utrustningen och bränslet är nyckelfrågor i vår verksamhet. Vi kan se 
på andelen bio-eldad bränsle i våra anläggningar de senaste åren att vi 
lyckats väldigt bra med detta arbete. Det minskar miljöpåverkan och 
ökar lönsamheten. Här nedan ser ni en tabell som visar att vi varje år 
sedan 2013 ökar andelen biobränsle i våra anläggningar. Det minskar 
oljeberoendet och innebär direkt en minskad miljöpåverkan. 

 
 
 

5. Vi arbetar med marknadsföring i samarbete med ägarnas informatörer. 
Bolaget har som mål att ansluta 8 nya kunder varje år eller 144 Mwh. 
2015 anslöt bolaget ca 350 Mwh. 

1.3 Särskilda verksamhetskrav 
1.   Bolaget ska följa kommunstyrelsens utfärdade tidsplaner som gäller 

för kommunens övriga verksamheter, vad gäller ekonomisk 
rapportering som budget, bokslut och delrapportering. 

2. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har rätt att under året 
löpande kalla bolagets ledning för information om bolagets 
verksamheter och ekonomi. 
Bolaget redovisar aktuellt läge inom verksamheten samt viktigare frågor 
två gånger per år till kommunstyrelsen samt en gång per år till 
kommunfullmäktige. 

 

1.3.1 Bolagets uppfyllelse av Ägardirektivets särskilda verksamhetskrav 
1. Bolaget följer kommunens tidplaner 
2. Bolaget deltar och redovisar aktuellt läge inom verksamheten när 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kallar. 
Bolaget delger även ägarna protokoll från varje styrelsemöte som 
bolaget håller. 
 
Ägarnas anlitade revisor, PWC, rekommenderar att: 
”ägardirektiven förtydligas när det gäller a) önskad återrapportering till 
ägaren samt b) de kommunala befogenheterna bolaget omfattas av.  
Former för återrapportering av hur kommunala ändamålet och 
kommunala befogenheterna behöver formuleras i ägardirektiven.” 
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1.4 Ekonomiska mål 
1. Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och sträva 

efter en utveckling som ger förutsättningar för ekonomisk stabilitet. 
2. Bolaget ska konsolideras för att på egen hand klara normala 

investeringar. Större investeringar görs i samråd med ägarna. 
3. Bolaget ska verka för ett lägsta möjliga energipris för anslutna abonnenter 

samtidigt som en rimlig vinst uppnås 
4. Bolagets ägare ska erhålla en årlig avkastning på 15 % på aktiekapitalet.  

    

1.4.1 Bolagets uppfyllelse av Ägardirektivets ekonomiska mål 
1. Bolagets arbete med att tänka affärsmässigt samt att ständigt hitta 

effektiviseringsmöjligheter innebär att vi under ett antal år haft en stabil 
ekonomi och uppfyllt målen i vår affärsplan. 

2. Enligt styrelsebeslut skall så långt möjligt konsolidering ske i syfte att 
bolaget själv ska kunna genomföra mindre investeringar utan behov av 
kommunal borgen och upplåning. 
Då vi under flera år byggt ut näten så ökar vi samtidigt möjligheten att 
kunna expandera med bra avkastning. Från och med 2012 riktar vi i första 
hand in oss på förtätning av näten som inte kräver några stora 
investeringar för att öka försäljningen.  
Tack vare att vi aktivt ser över och omförhandlar leverantörsavtal, 
effektiviserar anläggningar samt fokuserar på att minska kostnader 
så kommer vi 2017, för 4:e året i rad, inte behöva höja prislistan för 
fjärrvärme. 
Till ägarna betalas varje år, efter bolagsstämman, en avkastning på 15 % 
på aktiekapitalet ut. 
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2. Bolagets Mätbara mål 2016 
Jämtlandsvärmes styrelse har fastställt nedanstående mätbara mål för 2016 

 
 

3. Bolagets internkontrolplan 2016 
Jämtlandsvärmes styrelse har fastställt nedanstående internkontrollplan för 2016 
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4. OÄ vriga Handlingsplaner 

4.1 Jämtlandsvärmes handlingsplan utifrån CEMRs deklaration 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2006 att underteckna CEMRs deklaration 
för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.  
Bolaget beslutade den 17 september att anta en handlingsplan utifrån CEMRs 
deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män som började gälla från och med 
den 17 september 2014 
 

4.1.1 Bolagets uppfyllelse av handlingsplan 
Bolaget rapporterar till ägarna vid varje bolagsstämma.  
En aktivitet som genomfördes under våren 2016 var till exempel att tillsammans med 
kommunens verksamhetscontroller granska om arbetsmiljön hos Jämtlandsvärme 
lämpar sig för både kvinnor och män.  
Granskningen visade att arbetsplatsen lämpar sig för både kvinnor och män.  
 

4.2 Jämtlandsvärmes handlingsplan utifrån kommunens program för 
inflyttning och integration. 
Utgångspunkt för Jämtlandsvärmes handlingsplan för inflyttning och integration är 
kommunfullmäktiges antagna Program för inflyttning och integration 2014-2015 (KF 
2014-04-16, § 24)  
Syftet med integrationsarbetet är att alla invånare ska ha möjlighet att vara delaktig i 
samhällslivet och att mångfalden är en styrka som bidrar till att utveckla och förbättra 
Strömsunds kommun. 
 

4.2.1 Bolagets uppfyllelse av handlingsplan 
Bolaget rapporterar till ägarna vid varje bolagsstämma 
En lyckad aktivitet som genofördes under hösten 2016 var en utbildning med samtlig 
personal kopplad till medborgarnas behov ur ett integrationsperspektiv. 
Utbildningen genomfördes under leding av Elisabet Lindholm på FUF och var väldigt 
intressant och uppskattad. Samtliga politiker inom bolaget var inbjudna samt 
kundtjänstens personal. 
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4.3 Jämtlandsvärmes handlingsplan utifrån kommunens 
Tillgänglighetsplan 
Utgångspunkt för Jämtlandsvärmes aktivitetsplan för tillgänglighet är 
kommunfullmäktiges antagna Tillgänglighetsplan (KF 2014-06-11, § 57) 
Enligt statliga Boverket kan tillgänglighet indelas i fem delar: organisatorisk, fysisk, 
social, psykisk och ekonomisk tillgänglighet. Att arbeta med tillgänglighet innebär till 
exempel att såväl information som fysisk miljö görs användbar för alla.   
 
4.3.1 Bolagets uppfyllelse av handlingsplan 
Bolaget rapporterar till ägarna vid varje bolagsstämma 
En viktig del i denna handlingsplan är att fortsätta erbjuda platser för 
arbetsträning/arbetsprövning. 
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5. Politiska prioriteringar och framtid 

5.1 Politiska prioriteringar 2017-2018 för Strömsunds kommun 
Jämtlandsvärmes arbete och förutsättningar stämmer i sin helhet mot de politiska 
prioriteringar gällande miljöpåverkan och ytterligare anslutningar som är gjorda för 
perioden 2017-2018. 
 
    Arbeta för minskad klimatpåverkan 
  Arbeta för ytterligare förtätningar inom befintligt fjärrvärmenät  

5.2 Framtidens Marknad 
Det är av stor vikt att försäljningsvolymen kan bibehållas på minst nuvarande nivå. 
De faktorer som verkar i motsatt riktning är befolkningsminskningen med nedläggning 
av skolor och rivning av bostäder som följd, varmare klimat samt kundernas 
energibesparingsåtgärder. 
 
En möjlig potential för framtida nyanslutningar är totalt c:a 0,1GWh/år (ca 8 villor). 
Investeringen motsvarar cirka 1,5 Mkr. 
 
Dagens konkurerande energipriser, el och olja, ligger på rekordlåga nivåer. Detta gör 
vårt arbete med nyförsäljning svårare. Vi kommer att fortsätta att berätta om 
fjärrvärmens fördelar (tyst, liten installation och ej kapitalkrävande) och kommer att 
fortsatt att marknadsföra oss mot villaägare i främst i de områden där vi redan byggt 
stamledningarna. 
 
Vi kommer framöver även att arbeta mer med kundvård då våra kunder blivit många 
fler. Att hjälpa våra kunder med effektivisering minskar samtidigt våra förluster i näten 
och ger högre utbyte för rökgaskondenseringen. Många fjärrvärmecentraler (från 80-
talet) börjar också bli till åren och bör ses över/bytas ut. 

5.3 Produktionsanläggningar 
Jämtlandsvärme arbetar nu med att ta fram ett förslag till en fjärrvärmeanläggning till 
Gäddede samhälle med tillhörande fjärrvärmenät. Denna anläggning ska kunna 
ersätta koncernens nuvarande värmeanläggningar vid skolan, före detta 
kommunkontoret samt anläggningen vd hyreshusen på Brogatan. 
 
En ny spetsanläggning i Rossön är under byggnation som ska stötta när 
fastbränslepannan inte orkar med vid högre effektbehov. 
 
Underlag för att upphandla en flyttbar ”katastrofpanna” tas nu fram. Tanken är att den 
ska gå koppla in vid samtliga anläggningar om behov uppstår. Pannan kommer vara 
stationerad i Hoting och användas som reservpanna där vid behov. 

 
 



9 
 Redovisning JVAB verksamhet till KSAU 161108 

 

6. Ekonomi / Finansiering  

 
6.1 Ekonomisk utveckling 
Bolaget har under senare år lyckats hålla ett rörelseresultat motsvarande bolagets 
affärsplan. Anledningen till detta är vårt uthålliga kvalitetsarbete, noggranna 
bränsleupphandlingar samt kostnadsmedveten och kunnig personal. 
 
Här nedan är en tabell som visar utfallet per år från 2011 samt prognos 2016 och 
budget 2017. 
 

 

6.2 Resultat 
Resultatet är främst beroende av effektiviseringar inom bolaget, försäljningsvolymen 
samt utvecklingen av bränslekostnaderna. 
 
Vad gäller försäljningsvolymen bedöms att den kan behållas på sikt. 
Vi har lyckats minska våra egna kostnader och bedömer att ett uthålligt 
rörelseresultat på 2,5 – 3,0 Mkr de närmaste åren bör vara möjligt. 

6.3 Upplåning 
Den sammanlagda upplåningen tom sista september 2016 uppgår till 46,0 Mkr.  
 
 
 



2016-10-25 

Organisation 
• Styrelse: 7 ordinarie ledamöter (2 kvinnor), 7 ersättare (4 kvinnor)
• Administration: 5 (3 kvinnor)
• Fastighetsskötare: 10 (2 kvinnor)
• Totalt 38 % kvinnor i bolaget.

Ekonomi 2015 (bokslut) 
• Omsättning: 55 282 795 kr
• Resultat före skatt 3 767 576 kr
• Avkastningskrav enligt ägardirektiv: 5 % av aktiekapital. Avkastning enligt bokslut 50 %
• Soliditetsmål enligt ägardirektiv: 20%. Soliditet enligt bokslut 39,9%
• Bolaget betalar 0,25 % i borgensavgift vilket blir 101 250 kr för aktuell skuld om 40 500 000

kr.

Redovisningsregelverk 
Bolaget avser att, 2017, gå in i redovisningsregelverket K3. Detta lämpar sig mycket väl för företag 
inom fastighetsbranschen då regelverket tillämpar komponentredovisning. Detta innebär att 
underhåll omfattande betydande komponenter som t.ex. takbyte, fönsterbyte, fasadrenoveringar 
etc. kan aktiveras. Det vill säga de hamnar på balanssidan och skrivs av i stället för att i sin helhet 
belasta resultatsidan. Detta innebär med andra ord att den totala underhållsvolymen kan ökas vilket 
är av stort värde då underhållsbehovet är mycket stort och till stora delar akut. 

Fastighetsvärdering 
Strömsunds Hyresbostäder har låtit värdera sitt fastighetsbestånd. Värderingens resultat pekar på ett 
marknadsvärde om 222 850 000 kr. Detta kan jämföras med taxeringsvärdet som är 154 547 600 kr 
och det redovisade värdet om 69 552 909 kr. 

Fastigheter – aktuellt 
• Strömsunds Hyresbostädert har förvärvat en fastighet om totalt 21 lägenheter i centrala

Hammerdal, Hammerdal 5:4. Fastigheten har god tillgänglighet och ligger i omedelbar närhet
till affärscentrum

• Före detta servicekontoret i Gäddede byggs om till hälsocentral och apotek. Etableringen ger
fördelar ur ett tillgänglighetsperspektiv samt att det för bolagets del, innebär att en långvarig
vakans upphör

• Bolaget har en stor efterfrågan på bostäder i centrala Strömsund. Av drygt tvåhundra
intresseanmälningar rör de flesta mindre lägenheter i Strömsunds tätort. Detta öppnar upp
för nybyggnation och Strömsunds Hyresbostäder har begärt planbesked gällande utökade
byggrätter, från två till fem våningar, på tomterna Björnen 4 och Katten 14. Kommunen har
lämnat positivt planbesked.

Bilaga 7



 

Nytt verksamhetssystem 
Strömsunds Hyresbostäder har investerat i ett nytt verksamhetssystem, Vitec. Systemet består av 
delarna ”Hyra”, !”Teknisk förvaltning samt ”Portal” där delarna ”marknad” och ”mina sidor” 
(webbaserat) ingår. I ”marknad” lägger bolaget ut lediga lägenheter och på ”mina sidor” anmäler 
kunden sitt intresse. Systemet ”matchar” kundens önskemål och krav mot de specifika lägenheternas 
egenskaper och när lägenheten uppfyller kundens önskemål och krav, går erbjudande ut.  

Kundfokus 
• Strömsunds Hyresbostäder mäter kontinuerligt kundnöjdheten bland hyresgästerna (NKI). 

Synpunkter gällande specifika problem följs upp och återkopplas direkt genom personlig 
kontakt med hyresgästen 

• Boinflytandekommitté hålls två gånger per år, där styrelsens arbetsutskott tillsammans med 
representanter för hyresgästföreningen, diskuterar aktuella problem, utvecklingsområden, 
aktiviteter m.m. 

• Alla hyresgäster bjuds varje år in till ”bomöten”. Mötena fördelas på åtta tillfällen där 
hyresgästerna får information om bolagets verksamhet samt har möjlighet att diskutera 
problem och lämna synpunkter.  

Nya fordon och maskiner 
Bolaget har köpt in två nya skåpbilar av märket Peugeot. Bilarna uppfyller Euro 6-standard och klarar 
alltså EU:s normer vad gäller utsläpp. Personalen är mycket nöjda med bilarna och de upplever förar-
/arbetsmiljön som mycket god. En ny grönytemaskin har också köpts in. Maskinen är utrustad med 
en effektiv och miljövänlig diselmotor som tillsammans med det stora klippdäcket bidrar till en 
effektiv grönyteskötsel. Maskinen har en mycket god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljö ur ett helhetsperspektiv 
Förutom att bolaget fokuserar på en god fysisk arbetsmiljö med bra fordon och maskiner så har den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön centrala roller i bolagets arbetsmiljöarbete. Undersökningar 
vad gäller upplevd arbetsmiljö görs löpande, följs upp och i den mån det behövs, vidtas åtgärder. 
  



 

Förvaltning 
• Strömsunds Hyresbostäder arbetar med femåriga underhållsplaner där fokus ligger på att 

prioritera rätt åtgärder, framförallt utifrån behov, men också utifrån ett energi- och 
miljöperspektiv 

• Att handla rätt är en viktig del i bolagets ekonomi. Att faktiskt kontrollera och följa upp att 
beställda varor och tjänster motsvarar beställd mängd och kvalitet, har en central roll, den 
som är beställare ska alltid granska fakturorna. Bolagets delegations- och attestordning är 
styrande när det gäller detta arbete 

• Bolaget handlar upp tillsammans med kommunen. Detta skapar förutsättningar för flera 
leverantörer inom samma gren, vilket ger förutsättningar för förnyad konkurrensutsättning, 
vilket i sin tur leder till bättre priser med god trygghet vad gäller utförande och kvalitet 

• I de fall standardhöjningar blir resultatet vid underhåll, hyresläggs den delen som kan anses 
vara just standardhöjande 

• Bolaget söker aktivt statliga bidrag.  

Styrelsen 
Bolagsstyrelsen fokuserar på ett effektivt styrelsearbete där ekonomi och juridik ingår som självklara 
delar. Utbildningar genomförs löpande, framförallt via branschorganisationen SABO. 
 
Stefan Jönsson 
Vd 
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Redovisning av projektmålen INTILL projektet 2016-10-19 

1. Klustersamverkan  

Lokal samverkan inom destinationen har främst skett inom: 
Operativ samverkansgrupp för samverkan mellan destinationsbolaget, kommunernas turistbyråverk-
samhet och turistnäringen: Destinationsbolaget, kommunala turistchefer, representanter från turist-
näringen, flygplatsen. 

Styrgrupp för styrning av projektet och destinationsbolaget: Kommunalråd och näringslivet.  

Regional Samverkan: 
Destination South Lapland är medlemmar i Jämtland Härjedalen turism och Region Västerbotten 
Turism. 

Samverkan sker med de andra destinationerna i INTILL–projektet, Hemavan Tärnaby och Gold of 
Lapland, senast kring ett nytt system för inhämtning av besöksinformation.  

2. Internationalisering 

En exportgrupp för företag som vill jobba mot utländska researrangörer startas under december. 
Medverkande företag får följande:  

• Medverka gratis i agentmanualer  
• Internationell marknadsföring 
• Hållbarhetsutbildning 
• Exportutbildning  
• Introducerad för researrangörer 
• Medverka under relevanta besök av researrangörer 
• Medverka under relevanta journalistbesök 
• Hjälp med prissättning 

Under hösten har fortsatt arbete mot utvecklingen av nödvändig infrastruktur för att kunna nå en 
internationell marknad gjorts. En motion ligger i riksdagen om utredning för statligt stöd till en ny 
landningsbana. Region Västerbotten kommer höra förslaget i början av nästa år för att om möjligt 
införa en investering i Västerbottens Länstransportplan. Ett arbete med Business Sweden har påbör-
jats för att få hjälp kring nya privata investeringar.  

Utvalt innehåll från hemsidan översätts nu till engelska, tyska och finska. 

3. Varumärkeskännedom 

Under hösten kommer en ny marknadschef rekryteras och därför har vi inte gjort en marknadsplan 
för 2017 ännu. Dock kommer det vara mindre mässor och mer rörlig bild, sociala medier och vårt 
egna magasin till sommaren.  
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Följande har genomförts under 2016: 

Sverige 

• Wintershow  
• Sportfiskemässan 
• Vildmarksmässan 
• Marknadsföring inför Sommar/Vinter 
• IKSU Umeå 
• Grand hotell Västerbottensdagarna 
• Caravan show 

Övriga marknader 

• Bussvisningsresa flera marknader 
• Swedish Workshop  
• Journalistbesök Frankrike 
• Tbex bloggare på besök från USA, England, Ryssland 

Holland 

• Migrationsmässa Houten 
• Journalistbesök Promotor Vildmarksvägen 

Tyskland/Österrike 

• Marknadsföring i samband med charter till Umeå  
• Visningsresor researrangörer 
• Tour natur Dusseldorf 
• Alpinmesse Innsbruck 

Norge 

• Road Show Vår 

Finland 

• Event för buss/resebolag med Wasaline 
• Stormässan Vasa 
• Student Ski på Wasaline 
• Rewell Center 
• Annonsering inför sommar/vinter 
• köpmannamässa Jakobsstad 
• Försäljningsturné Vasa 

  



  Bilaga 8 

4. Strategisk Destinationsutveckling 

En ny hemsida är klar, kopplad till Jämtland Härjedalen turism. Under hösten påbörjas ett arbeta 
kring digitalisering av vandringsleder och skoterleder.  

5. Från Turistbyrå till turistiskt utvecklingscenter 

Samarbete kring flera frågor görs idag. Kommande års samarbete kommer handla mycket kring det 
gemensamma magasinet.  

Övrigt, Stark ökning av besökare 

De insatser som har gjorts har resulterat i en positiv utveckling av besök i destinationen. Efter en 
avslutad sommarsäsong ser vi att vi har haft en stark ökning av antalet gästnätter i Destination South 
Lapland i år. Hittills har vi nästan 12000 fler gästnätter än under samma period året innan. Det inne-
bär en ökning på nästan 6% under årets första 8 månader, jämfört med 0,7 % året innan. En förkla-
ring kan vara att vi nu börjar få en fungerande destinationsorganisation som kan bemöta den ökade 
konkurrensen mellan destinationer och den moderna resenärens behov av digital tillgänglig inform-
ation.  

Efter att ha minskat under 2015 har vi nu en kraftig ökning av antalet gästnätter under vintersä-
songen. Efter en minskning på 3 % under 2015 ökade vintern med över 7 % i år. Besök från alla länder 
ökar men det är främst våra nordiska grannländer som står för den största ökningen. Finland har ökat 
kraftigt. Här ser vi att satsning på infrastruktur i samband med de insatser som gjorts i Österbotten 
har gett resultat.  

Vi ser på strömmarna av trafik till våra hemsidor att sommarens aktiveteter och produkter är slår alla 
rekord i populäritet. Vandring är hett just nu och så har vi Vildmarksägen där antalet besökare på 
hemsidan har mer än fördubblats under de senaste åren. Mycket av trafiken under sommaren kom-
mer i husvagn eller husbil och många bor i egen eller hyrd stuga och hamnar då utanför statistiken. 
Trots detta ökar sommarens gästnätter med över 5 %. 

Sammanfattning av statistik: 

Destination South Lapland   

Totalt första 8 månaderna  
2014 197 765   
2015 199 201 1 436 +0,73 % 
2016 211 032 11 831 +5,94 % 

Sommar  
2014 120 716   
2015 122 114 1 398 1,16 % 
2016 128 372 6 258 5,12 %  
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Vinter   
2014 54 291   
2015 52 500 -3,30 % 
2016 56 423 +7,47 % 

Strömsund 
 
Totalt första 8 månaderna 
2014 81 582  
2015 81 780 +0,24 % 
2016 83 940 +2,64 % 

Sommar   
2014 62 468  
2 015 62 363 -0,17 % 
2 016 63 282 1,47 % 
 
Vinter   
2014 15 739  
2015 14 634 -7,02 % 
2016 15 330 +4,76 % 
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Justering (Sign) 
  

§ 284 Dnr 2016.355 022 
 
Finansiering av tjänster inom integration med mera  

Primärkommunala samverkansrådet har tidigare beslutat att ur den ge-
mensamma potten finansiera tjänster inom integration, demografi, sta-
tistik och analys samt kompetensutveckling.  
 
Vid primärkommunala samverkansrådets möte den 16 maj 2016 beslu-
tade rådet att 

• upphäva tidigare beslut om fortsatt finansiering av tjänster inom inte-
gration m.m.   

• rekommendera länets kommuner att besluta att 
 
- kommunen avsätter medel för ett av Region Jämtland Härjedalen lett 

projekt om integration för åren 2015 och 2016 

- medlen tas ur de statliga medlen för integration som kommunen erhål-
lit för 2016 

- medlen överförs till Region Jämtland Härjedalen under år 2016 
 
Den totala kostnaden för länets kommuner är 1 450 000 kronor för 2015 
och 2016. Strömsunds kommuns andel är 133 545 kronor. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag till beslut 

1. Strömsunds kommun avsätter 133 545 kronor för ett av Region Jämt-
land Härjedalen lett projekt om integration för åren 2015 och 2016. 

 
2. Medlen anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 

(extra statsbidraget). 
 
3. Medlen överförs till Region Jämtland Härjedalen under år 2016. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 223/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
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Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-11-22  15  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 284 forts. 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Strömsunds kommun avsätter 133 545 kronor för ett av Region Jämt-
land Härjedalen lett projekt om integration för åren 2015 och 2016. 

 
2. Medlen anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 

2016 (extra statsbidraget). 
 
3. Medlen överförs till Region Jämtland Härjedalen under år 2016. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Region Jämtland Härjedalen 
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§ 285 Dnr 2016.348 192 
 
Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2017 

Akademi Norr använder sedan 2009 en modell för långsiktig finansiering 
av stipendier och reseersättningar för studenter som genomför examens-
arbeten i kommunerna inom Akademi Norr.  
 
Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal exa-
mensarbeten man önskar ska genomföras i kommunen och anslår medel 
för finansiering av stipendier och reseersättning för detta. Modellen inne-
bär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensar-
beten.  
 
Varje examensarbete innebär ett maxbelopp på 13 000 kronor varav 3 000 
kronor är reseersättningar mellan studieort och examensplats. Eventuellt 
stipendium, 10 000 kronor, beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat 
till faktisk prestation.  
 
Akademi Norr´s utvecklingsavdelning har tillskrivit varje medlemskom-
mun och frågat hur många examensarbeten kommunen har som målsätt-
ning att stödja genom reseersättningar och stipendier under 2017. 
 
Under 2016 har Lärcentrum marknadsfört dessa stipendiemöjligheter för 
studenter, företag i kommunen och i den kommunala förvaltningen. Hit-
tills har två ansökningar om stipendium inkommit.  
 
Stipendierna är ett utmärkt sätt att marknadsföra kommunen eller företa-
get samtidigt som det ger möjligheter att utreda intressanta frågor. Kon-
takter med studenterna kan också vara viktiga i kompetensförsörjnings-
hänseende.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag till beslut: 
 
• Kommunstyrelsen beslutar att genom reseersättningar och stipendier 

stödja tre examensarbeten under 2017.  
• Respektive förvaltning ansvarar för stipendie- och resekostnaderna när 

examensarbetena genomförs i den kommunala organisationen. 
• Framtids- och utvecklingsförvaltningen finansierar eventuella övriga 

stipendier och resekostnader inom ovanstående ram på tre st för 2017. 
• Marknadsföringen av stipendiemöjligheterna fortsätter under 2017. 
• Kommunens kontaktperson är Inger Eriksson-Liljegren, Lärcentrum. 
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§ 285 forts. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 224/2016 
 
Yrkande 

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

1. Kommunstyrelsen beslutar att genom reseersättningar och stipendier 
stödja tre examensarbeten under 2017.  

 
2. Respektive förvaltning ansvarar för stipendie- och resekostnaderna när 

examensarbetena genomförs i den kommunala organisationen. 
 
3. Framtids- och utvecklingsförvaltningen finansierar eventuella övriga 

stipendier och resekostnader inom ovanstående ram på tre st för 2017. 
 
4. Marknadsföringen av stipendiemöjligheterna fortsätter under 2017. 
 
5. Kommunens kontaktperson är Inger Eriksson-Liljegren, Lärcentrum. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Akademi Norr 
Lärcentrum 
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§ 286 Dnr 2016.103 373 
 
Fortsatt verksamhet för Noden/Vindkraftscentrum  

Energimyndigheten driver Nätverket för vindbruk i samarbete med fyra 
noder med ansvar för var sitt kompetensområde: 
 
• Arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll – Strömsunds kommun 
• Näringsliv- och affärsutveckling – Regionförbundet i Kalmar län 
• Planerings- och tillståndsfrågor – Länsstyrelsen Halland 
• Utbildning- och kompetensfrågor – Högskolan på Gotland 
 
Nätverket sprider kunskaper och erfarenheter om vindkraft på uppdrag 
av regeringen. Varje år stöttar Nätverket regionala initiativ vars erfaren-
heter hela landet sedan kan dra nytta av. Målet är en väl förankrad och 
bra lokaliserad utbyggnad av vindkraft som genererar lokalt mervärde.  
 
Nodverksamheten i Strömsunds kommun genomförs av Vindkraftcent-
rum som i sitt nationella uppdrag utgår från erfarenheter gjorda i 
Strömsunds kommun och Jämtlands län.  
 
Energimyndighetens beslut om nuvarande nodverksamhet i Strömsunds 
kommun omfattar perioden 1 april 2016 – 31 mars 2017. För fortsatt drift 
av noden via Vindkraftscentrum krävs en ansökan till Energimyndighet-
en och positivt beslut från myndigheten.  
 
Genom ett nytt nodbeslut kan Vindkraftcentrum bland annat fortsätta sitt 
arbete med:  
• utveckling av planeringsverktyget i skarpt läge 
• kompetensutveckling till exempel en vindkraftsteknikerutbildning på 

distans och ytterligare områden för kompetensutveckling som exem-
pelvis bladteknik med mera 

• att pröva former för offentlig uppväxling av utvecklingsmedel som en 
del av planeringsverktyget 

• att utreda vilka arbetsuppgifter som utförs idag och hur framtidens 
drift och underhåll kan te sig 

• testcentret för vindkraft i kallt klimat 
• branschforum för företagen 
• hemsida och databaser för kommunikation 
• valideringsmöjligheter för nyanlända för att komma in i branschen 
• rekryteringsverktyget 
• kunskapsuppbyggnad och förmedling av affärsmöjligheter 
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§ 286 forts. 

Framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag till beslut: 
 
• Strömsunds kommun söker fortsatt uppdrag som projektägare för no-

den ”Arbetskraftsförsörjning – drift och underhåll” för tiden 1 april 
2017-31 mars 2019. Slutlig utformning av ansökan sker i dialog mellan 
kommunen och Energimyndigheten. 
 

• Strömsunds kommun medfinansierar uppdraget med hyreskostnaden 
för Vindkraftscentrum. 
 

Beredning 

Arbetsutskottet § 225/2016 
 
Yrkande 

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

1. Strömsunds kommun söker fortsatt uppdrag som projektägare för no-
den ”Arbetskraftsförsörjning – drift och underhåll” för tiden 1 april 
2017-31 mars 2019. Slutlig utformning av ansökan sker i dialog mellan 
kommunen och Energimyndigheten. 
 

2. Strömsunds kommun medfinansierar uppdraget med hyreskostnaden 
för Vindkraftscentrum. 

 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Vindkraftscentrum 
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§ 287 Dnr 2016.359 812 
 
Samarbete med Robin Bryntesson 

Robin Bryntesson är en elitskidåkare med sjukdomen diabetes typ 1.  
Robin har meriter som världsmästare (3x), svensk mästare, vinnare av ki-
nesiska upplagan av Tour de Ski, världscupsegrare och en 12e plats på 
det klassiska Vasaloppet. Under säsongen 2015/2016 har han satsat på 
långloppsvärldscupen, Ski Classics, som är ett TV-koncept som består av 
10 europeiska långlopp i längdskidor. 
 
Säsongen 2015-2016 har varit en intressant sådan. Robins mål och fokus 
har inte bara varit att gå ifrån en sprintsatsning, utan till en helhjärtad 
långloppssatsning och dessutom starta ett nytt skidteam i Ski Classics. 
Han har fått mer erfarenheter, både i skidspåret och hur mycket jobb det 
ligger till grund och hur många kostnader som ligger bakom ett skidteam. 
Det var någon som jämförde Robins jobb denna säsong med 11 stycken 
tjänster på ett skidförbund.  
 
Ski Team Novo Nordisk som teamet hette förra säsongen har en grund-
tanke i att visa att det är möjligt att satsa på elitidrott och prestera trots 
sjukdomen. 
 
Robin står inför en säsong med många nya utmaningar. Årets satsning 
kommer till största del vara att synas medialt i och med ett samarbete 
med tv-profilen Peter Jihde, där de kommer jämföra deras skid- och dia-
beteskunskaper. 
 
Skidsatsningen kommer denna säsong gå mot den Svenska långloppscu-
pen med nystartade klubben Sockertoppen IF. Han kommer även åka  
Vasaloppet och något lopp i Ski Classics.  
 
Robin kommer även att synas i norsk TV (NRK), under skid-VM i Lahti 
under slutet av februari. 
 
Han är en mycket god ambassadör för Rossön och kommunen. Kommu-
nen har under en lång tid haft ett marknadsföringssamarbete med Bryn-
tesson. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 226/2016 
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§ 287 forts.  

Yrkande 

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

1. Kommunen tecknar avtal med Robin Bryntesson för ett belopp på 
25 000 kronor för marknadsföring av Strömsunds kommun. 

 
2. Kommunchefen får i uppdrag att utforma avtalet. 
 
3. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Robin Bryntesson 
Kommunchefen 
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§ 288 Dnr 2016.364  812 
 
Ansökan om att bli ambassadör för Strömsunds kommun 

Emil Martinsson, Hall-Håxåsen, ansöker om att få bli ambassadör för 
Strömsunds kommun. 
 
Martinsson har haft stora skytteframgångar. 
 
Meriterna har vuxit till sig under åren: 
 
4:e plats OS Aten 2004 
VM     6 guld    5 silver    4 brons 
EM     5 guld    9 silver   10 brons 
SM    91 guld  33 silver   11 brons 
 
Siktet är inställt på framtiden med tävlingar som: 
 
2017  EM 10m Maribor      EM 50m Baku 
2018  EM 10m   ?                 VM Changwong 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 227/2016 
 
Yrkande 

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

1. Kommunen tecknar avtal med Emil Martinsson för ett belopp på 25 000 
kronor för marknadsföring av Strömsunds kommun. 

 
2. Kommunchefen får i uppdrag att utforma avtalet. 
 
3. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Emil Martinsson 
Kommunchefen 
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§ 289 Dnr 2016.180 863 
 
Ansökan om marknadsföringsbidrag – *Dans för alla* 

*Dans för alla* vill göra en fredags-/lördagskväll i Strömsund där ung-
domarna själva är med från start. Allt ska vara med stil och lite extra på-
kostat som ger en kul stämning på kvällen. 
 
Det kommer bli en kväll med dans/disco. Både unga och gamla kommer 
att vara delaktiga och hjälpa till. 
 
*Dans för alla* ansöker om 10 000 kronor i bidrag till marknadsföring. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet beslutade den 8 november 2016, § 228, att ansökan skulle 
kompletteras med förslag till budget för evenemanget.  
 
Föreningen har kompletterat ansökan. 
 
Yrkande 

Eftersom ansökan inte omfattar kostnader för marknadsföring föreslår 
ordföranden att ansökan avslås med uppmaning att söka bidrag hos kul-
tur- och fritidsavdelningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ansökan avslås eftersom ansökan inte omfattar kostnader för mark-
nadsföring. 

 
2. Kommunstyrelsen uppmanar föreningen att söka bidrag hos kultur- 

och fritidsavdelningen. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
*Dans för alla* 
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§ 290 Dnr 2016.221 814 
 
Tillägg till Strömsunds kommuns beslut om reglering av 
snöskotertrafiken inom område Frostviken Väst 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 september 2016, § 86, att med stöd 
av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförord-
ningen (1978:594) bilda ett kommunalt regleringsområde, för körning i 
terräng med terrängskoter eller annat motordrivet fordon, inom område 
”Frostviken väst”. 
 
I beslutet finns 12 undantag från föreskrifterna i beslutet. För att under-
lätta arbetet med dispensgivning och för att förhindra missförstånd ser 
kommunen att även följande undantag från föreskrifterna ska läggas till 
beslutet: 
 
Projektering, byggande, installation eller underhåll av väg, kraftledning, gasled-
ning, vatten- eller avloppsledning, radio- eller teleanläggning samt vid byggande, 
underhåll och drift av anläggningar för friluftslivet 
 
Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
till undantagen från föreskrifterna i kommunfullmäktiges beslut den  
14 september 2016, § 86, även lägga till följande undantag från föreskrif-
terna:  
 
Projektering, byggande, installation eller underhåll av väg, kraftledning, gasled-
ning, vatten- eller avloppsledning, radio- eller teleanläggning samt vid byggande, 
underhåll och drift av anläggningar för friluftslivet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 229/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
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§ 290 forts. 
 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Följande undantag från föreskrifterna läggs till undantagen i kommun-
fullmäktiges beslut den 14 september 2016, § 86.  
 
Projektering, byggande, installation eller underhåll av väg, kraftledning, gasled-
ning, vatten- eller avloppsledning, radio- eller teleanläggning samt vid byggande, 
underhåll och drift av anläggningar för friluftslivet. 
 
Simon Högberg (M) och Göran Edman (RD) deltar inte i beslutet. 
 
_____  
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§ 291 Dnr 2016.339 403 
 
Yttrande över remiss – Så når vi miljömålen i Jämtlands län! 
Utmaningar, goda exempel och åtgärder 2017-2020 

Strömsunds kommun har från Länsstyrelsen i Jämtlands län fått remiss 
om ”Så når vi miljömålen i Jämtlands län! Utmaningar, goda exempel och 
åtgärder 2017-2020”. Kommunen har att svara på remissen, samt att ta 
ställning till i remissen fyra ställda frågor. 
 
Det regionala miljömålsarbetet har två komponenter – ett regionalt miljö-
målsprogram och ett regionalt åtgärdsprogram. Remissen avser den 
andra komponenten – ett förslag till åtgärdsprogram för länets miljömåls-
arbete. Åtgärdsprogrammet är framtaget i samverkan med Skogsstyrelsen 
(Levande skogar) och genom dialog och möten med länets aktörer. 
 
I åtgärdsprogrammet finns det beskrivet hur Länsstyrelsen avser arbeta 
med uppföljning av miljömålen och hur programmet har tagits fram. Där 
finns också en beskrivning av hållbarhetsmål och Jämtlands läns speciella 
förutsättningar. Åtgärdsprogrammet beskriver vidare ett antal utmaning-
ar, goda exempel och åtgärder för länets miljömålsarbete 2017-2020. De 
miljömål som avhandlas är: 
  
• Begränsad klimatpåverkan 
• God bebyggd miljö  
• Giftfri miljö  
• Vattenmålen (Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvali-

tet, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning)  
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap  
• Storslagen fjällmiljö  
 
För var och en av ovanstående miljömål är ett antal åtgärder beskrivna, 
med syfte att kunna nå målet. För varje åtgärd finns dessutom en eller 
flera föreslagna aktörer. 
 
Kommunen har att ta ställning till: 
 
• om de beskrivna utmaningarna är korrekta, 
• om det finns en koppling mellan utmaningarna och de föreslagna åt-

gärderna, 
• om de föreslagna aktörerna för åtgärderna är korrekta, och 
• ifall kommunen föreslagits som aktör för en åtgärd – är det rimligt? 
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§ 291 forts. 
 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till yttrande. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 230/2016 
 
Yrkande 

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

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
Miljö- och byggavdelningen 
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 jamtland@lansstyrelsen.se 
 
 
 

Yttrande över remissen Så når vi miljömålen i Jämtlands 
län – Utmaningar, god exempel och åtgärder 2017-220 

Strömsunds kommun anser att åtgärdsprogrammet kan ge länets aktö-
rer en god vägledning och ett gott stöd för sitt arbete med miljömålen. 
Programmet är välskrivet och innehåller många goda exempel på åt-
gärder för att kunna nå miljömålen. Åtgärdsprogrammet försöker dess-
utom ta hänsyn till de speciella förutsättningar som finns i Jämtlands 
län (vilka dock kan skilja sig även inom länet). Kommunen tycker också 
att det är bra att Länsstyrelsen årligen avser att följa upp aktörernas ar-
bete med målen.  
 
Strömsunds kommun anser att de i åtgärdsprogrammet beskrivna ut-
maningarna för länet verkar relevanta. Även kopplingarna mellan ut-
maningarna och de föreslagna åtgärderna verkar rimliga. Vad gäller de 
angivna aktörerna för de olika utmaningarna kommer kommunen med 
några undantag endast att yttra sig över de åtgärder där kommunen 
finns upptagen som aktör.  Varje åtgärd där kommunen angivits som 
aktör kommer att redovisas och i vissa fall kommenteras. För de åtgär-
der som inte kommenteras i detta yttrande gäller att kommunen inte 
har något att erinra mot remissförslaget. 
 
Begränsad klimatpåverkan 

• Genomföra åtgärderna i Jämtlands läns Klimatstrategi 
 

Det är viktigt att beakta de olika förutsättningar vi har för detta arbete inom 
länet. Det är inte alltid som det finns valmöjlighet för t.ex. kollektivtrafik. 
Det är inte heller möjligt för många boende i länet att gå eller cykla till ar-
bete och dylikt. En övergång till större andel förnybara drivmedel i fordon 
försvåras i delar av länet av bristande tillgång till tankställen samt att hus-
hållen inte alltid har råd att köpa sådana fordon.  
 
Kommunen ser även bristerna i den digitala infrastrukturen som en stor 
utmaning. Bristerna innebär bland annat en högre klimatpåverkan då med-
borgarna tvingas till fysiska möten, privat och i arbetslivet, där nätet sak-
nas. 
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Vad avser förnyelsebar elproduktion är kommunen positiv och ligger för 
närvarade långt framme med produktion av förnyelsebar el, speciellt om 
man jämför den inom kommunen förbrukade energin med den inom kom-
munen producerade energin. Det finns utrymme för större produktion av 
solel. 

 
God bebyggd miljö 
 
• Genomföra Klimatstrategins åtgärder för hållbar kommunikation och 

hållbart byggande. 
 
• Aktualisera översiktsplanerna och fördjupade översiktsplaner i lä-

nets kommuner. 
 
• Ta fram en regional målbild för God bebyggd miljö i Jämtlands län. 
 
• Etablera ett regionalt forum för hållbar samhällsplanering. 
 
• Implementera styrdokumentet ”Jordbruksmarken resurs att för-

valta”. 
 

Kommunen är i sig positiv till bevarande av jordbruksmark. Vi ser dock att 
det finns jordbruksmark i kommunen som inte nyttjas, håller på att växa 
igen, eller är av mindre värde som produktiv mark. Kommunen anser att 
man måste titta på alternativ till livsmedelsproduktion på dessa marker, 
som till exempel att nyttja marken för odling av grödor för biogasproduk-
tion. Vi ser även att det måste finnas möjligheter att bebygga viss jord-
bruksmark för att kunna tillgodose kommande bostadsbehov i kommunen. 

 
• Utomhusmiljö runt förskolor 
 

Kommunen är positiv till detta arbete under förutsättning att det finns möj-
ligheter till statliga bidrag för genomförandet. 

 
• Planera barns vardag för minskad skadlig solexponering 
 
• Verka för lågstrålande zoner 
 

Mer forskning och kunskap behövs inom detta område. Kommunen har i sin 
översiktsplan skrivit att detta bör utredas för att skapa ett framtida besluts-
underlag. Samtidigt som vi ska försöka behålla/skapa förutsättningar för 
lågstrålande områden vill medborgare att elnät, telekommunikation med 
mera byggs ut, för att skapa förutsättningar för boende/vistelse över hela 
kommunens yta. Fiberytbyggnad är dessutom en viktig tillväxtfaktor. 
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• Kommunala kulturmiljöprogram 
 
• Förebyggande av avfall 
 

Här bör även Förpacknings- och Tidningsinsamlingen anges som aktör. 
 
Giftfri miljö 
 
• Tillsyn och tillsynsvägledning 
 
• Genomföra Regionalt program förorenade områden 
 
• Giftfri förskola 
 
• Kemikalieplan för länet 
 
Vattenmålen 
 
• Genomförande av vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 2015 
 
• Prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 
• Söka och genomföra åtgärdsprojekt inom fysisk påverkan 
 

Här bör även vattenråden anges som aktör. 
 
• Vattendragsrestaurering 
 

Här bör även vattenråden anges som aktö.r 
 
• Inventering och avlägsnande av vägtrummor som utgör vandrings-

hinder 
 

Här bör även Skogsstyrelsen och vattenråden anges som aktör. 
 
• Kalkning av försurade sjöar och vattendrag 
 

Kommunen anser att Länsstyrelsen även fortsättningsvis bör vara huvud-
man för arbetet med kalkning i Strömsunds kommun. Inom kommunen 
finns för närvarande endast två områden med kalkningsarbete. Bägge områ-
dena är för närvarande lågprioriterade. Vi tror att kalkningen lätt kommer 
att bli försummad inom vår kommun, då det i nuläget saknas resurser för 
arbete med kalkning. 
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• Information om vatten 
 
• Vattenhänsyn i fysisk planering 
 
• Kommunala vatten och avloppsplaner 
 

Kommunens översiktsplan anger att en kommunal VA-plan bör tas fram. 
Arbetet är emellertid inte påbörjat ännu. Kommunen ser det av stor vikt att 
Länsstyrelsen stöder kommunen i arbetet med att ta fram en VA-plan. Ska 
planen ha ett värde krävs det en hel del resurser för farmtagande av den. 

  
• Dagvattenstrategier 
 

Kommunen är inte negativ till att ta fram en dagvattenstrategi, speciellt 
med hänsyn till vårt förändrade klimat. Vi ser dock att den ovan beskrivna 
VA-planen kommer att prioriteras. När och hur det kommer att finnas re-
surser för att arbeta fram en dagvattenstrategi vet vi inte i dagsläget. 

  
• Vattenskyddsområden 
 

Kommunen har lagt ned ett stort arbete på att ta fram vattenskyddsområden 
för de kommunala täkterna. Arbetet sker i olika etapper. Tyvärr har arbetet 
stannat av, då Länsstyrelsen inte fullgjort sin del i arbetet. Det utdragna 
arbetet har bland annat medfört att vi tvingats börja om med delar av arbe-
tet, då det gått för lång tid från genomförda samråd. Ska detta vara en tro-
värdig åtgärd måste Länsstyrelsen snarast se till att ta ansvar för sin del av 
arbetet med vattenskyddsområden och ”komma ikapp”. 

 
• Stärka skyddet för och öka kunskapen om enskilda och samfällda 

vattentäkter 
 

Detta är viktigt och ett ställningstagande i kommunens översiktsplan. Se 
dock kommentar om de kommunala vattenskyddsområdena ovan. 

 
• Sammanställa, kvalitetssäkra och tillgängliggöra data/underlag/ 
 kunskap om länets vatten 
 
• Verka för hållbart vattenbruk 
 
• Alternativ till vägsalt och salt vid stora skidanläggningar 
 
Levande skogar 
 
• Forum levande skogar 
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Ett rikt odlingslandskap 
 
• Implementare styrdokumentet ”Jordbruksmarken naturresurs att 

förvalta” 
 

Se under ”God bebyggd miljö” 
 
Storslagen fjällmiljö 
 
• Kommunen är inte föreslagen aktör vad avser någon av åtgärderna 

för Storslagen fjällmiljö. 
 

Kommunen vill att det beaktas att det är angeläget att det förekommer viss 
exploatering även i fjällområdena. Såväl turismen som fritidshusbyggandet 
är mycket viktiga grunder för försörjningen till de fastboende i dessa områ-
den. Ska människor ges möjlighet att leva vidare i våra fjällområden måste 
viss exploatering tillåtas. I kommunens kommande översiktsplan är t.ex. 
vissa områden i kommunens fjällvärd utpekade som LIS områden.    

 
Slutsats 
 
I det stora hela stämmer de föreslagna åtgärderna väldigt väl överens 
med de ställningstaganden som kommunen har gjort i sin översiktsplan 
från 2014. Därvid anser Strömsunds kommun att de ovan angivna åt-
gärderna, med kommunens kommentarer, är rimliga åtaganden för 
kommunen.    
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§ 292 Dnr 2016.297 100 
 
Yttrande över remissen - Renskötselkonventionen 

Strömsunds kommun har fått möjlighet att yttra sig över ”Frågor kring 
2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)” till Näringsdepartementet, 
Regeringskansliet. 
 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till yttrande. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 231/2016 
 
Yrkande 

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

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga. 
 
_____  
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 Näringsdepartementet 
 
 103 33 Stockholm 
 
 
 
Yttrande över remissen - Renskötselkonventionen 

Strömsunds kommun har getts möjlighet att yttra sig över ”Frågor 
kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)” till Näringsdeparte-
mentet, Regeringskansliet. 
 
Strömsunds kommun vill avge följande yttrande: 
 
Då kommunen förstått att berörda samebyar inte är överens om ”form-
kravet” och dessutom anser att samråden inför 2009 års renskötselkon-
vention inte genomförts på ett bra sätt, anser kommunen att renskötsel-
konventionen i första hand ska omförhandlas. 
 
Strömsunds kommun ser en oro över att kommunens samebyar kom-
mer att förlora stora arealer betesmark. Detta äventyrar möjligheterna 
för att bedriva fortsatt renskötseln för kommunens samebyar. Kommu-
nen anser därför att det måste utredas hur samebyarnas möjligheter till 
att bedriva renskötsel i Strömsunds kommun kommer att påverkas av 
konventionen. 
 
För att vidare kunna ta ställning till konventionen saknar Strömsunds 
kommun även den norska statens motsvarighet till den svenska renbe-
teskonventionen. Vilken är egentligen den norska statens syn på dessa 
frågor? 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-11-22  29  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 293 Dnr 2016.360 612 

Kvalitetsarbete – gymnasieskola och vuxenutbildning 

Chefen för framtids- och utvecklingsförvaltningen redovisar verksamhet-
ens arbete med kvalitet som en del i kommunens systematiska kvalitets-
arbete.   
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag till beslut: 
 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av kvalitetsredovisningen. 
 
2. Kommunstyrelsen förutsätter att de redovisade åtgärderna under  

rubriken ”Verksamheten som helhet och förbättringsåtgärder i verk-
samheten som helhet” genomförs.  

 
3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningschefen att i nästa års kvali-

tetsredovisning beskriva vilka resultat dessa åtgärder gett.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt framtids- och 
utvecklingsförvaltningens förslag.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av kvalitetsredovisningen. 
 
2. Kommunstyrelsen förutsätter att de redovisade åtgärderna under  
 rubriken ”Verksamheten som helhet och förbättringsåtgärder i verk-

samheten som helhet” genomförs.  
 
3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningschefen att i nästa års kvali-

tetsredovisning beskriva vilka resultat dessa åtgärder gett. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Hjalmar Strömerskolan 
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§ 294 Dnr 2016.375 050 
 
Inköp av tilläggsmoduler till Time Care 

Time Care, kommunens system för personalplanering, har utvecklat mo-
duler som ger verksamheterna möjligheter till bättre resursoptimering 
och överblick. De nya modulerna stödjer också verksamheterna i arbetet 
med hälsosamma, planerade scheman och ökad sysselsättningsgrad. Mo-
dulerna kommer att användas för och av alla förvaltningar i kommunen.  
 
De aktuella modulerna är; 

• Mobil Webbklient, en applikation som gör att arbetstagaren enkelt kan 
svara på förfrågningar, läsa meddelanden och ändra sin tillgänglighet 
via mobilen. 

• Avancerad bokning, ett stödsystem för bemanningsplanering både för 
Time Care Planering som används för månadsanställd personal och 
för Time Care Pool som används för timanställda. 

• WinLas Integration, ett heltäckande system för hanering av LAS-
frågor, både för tillsvidare- och tidsbegränsat anställd personal 

• Multi Access, förenklar och snabbar upp det dagliga arbetet för sche-
maadministratörerna och ger cheferna en tydlig överblick över nyckel-
tal och händelser 

• Produktionsplanering, integrerar Time Care Planering med externa 
system t ex Intraphone för att se bemanningskrav utifrån verkligt be-
hov. En analysfunktion som underlättar överblick och uppföljning in-
går också. 

• Scheduler för Time Care Planering, för att kunna ta fram ett optimalt 
schema som passar verksamhetens behov, uppfyller lagar och avtal 
samt behåller så många personalönskemål som möjligt för aktuell pe-
riod. Det manuella arbetet minskar vilket leder till tidsbesparing. 

 
Modulerna kostar 360 000 kronor i engångskostnad och 102 000 kronor i 
årlig support och underhåll. 
 
Kommunchefens förslag till beslut: 
 
1. Strömsunds kommun köper tilläggsmodulerna till Time Care. 
 
2. Medel för engångskostnaden anvisas från kommunstyrelsens utveckl-

ingspott. 
 
3. Den årliga kostnaden fördelas mellan verksamheterna som använder 

systemet.  
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§ 294 forts. 
 
Yrkanden 

* Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunche-
fens förslag. 

* Catarina Espmark (M) yrkar tillägget att en återredovisning av nyttan av 
Time Care och dess moduler görs till kommunstyrelsen i november 2017. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition yrkandena och finner bifall till dessa. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Strömsunds kommun köper tilläggsmodulerna till Time Care. 
 
2. Medel för engångskostnaden, 360 000 kronor, anvisas från kommun-

styrelsens utvecklingspott 2016. 
 
3. Den årliga kostnaden fördelas mellan verksamheterna som använder 

systemet.  
 
4. En återredovisning av nyttan av Time Care och dess moduler görs till 

kommunstyrelsen i november 2017 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Löner 
Bemanningsenheten 
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§ 295 Dnr 2016.373 841 
 
Tillsättande av en parlamentarisk arbetsgrupp för framta-
gande av Turismstrategi för Strömsunds kommun 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni 2010 fick kommunche-
fen i uppdrag att lämna förslag till hur ett turistpolitiskt program gäl-
lande kommunens arbete med turism ska utarbetas. Ett förslag till Tur-
ismstrategi har bearbetats och vid flera tillfällen kommunicerats med 
kommunstyrelsen.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2016 lyftes ärendet 
om förslag till Turismstrategi ut. En parlamentarisk arbetsgrupp ska nu 
tillsättas och fortsätta arbetet med att ta fram en strategi i samråd med be-
söksnäringsbranschen.  
 
Turismstrategin ska vara ett politiskt styrdokument i syfte att skapa till-
växt och utveckling för besöksnäringen i Strömsunds kommun.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande: 
 
1. En parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram en 

Turismstrategi för Strömsunds kommun i samråd med företag inom 
besöksnäringsbranschen. 

 
2. Representerade partier i kommunstyrelsen utser en ledamot till arbets-

gruppen, inga ersättare. 
 
3. Kommunchefen får i uppdrag att utse lämpligt tjänstemannastöd till 

arbetsgruppen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. En parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram en 
Turismstrategi för Strömsunds kommun i samråd med företag inom 
besöksnäringsbranschen. 

 
2. Representerade partier i kommunstyrelsen utser en ledamot till arbets-

gruppen, inga ersättare. 
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3. Kommunchefen får i uppdrag att utse lämpligt tjänstemannastöd till 

arbetsgruppen. 
 
 _____  
 
Beslutsexp 
Partierna 
Kommunchefen 
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§ 296 Dnr 2016.374 377 
 
Fjärrvärme Gäddede 

I samband med utredningen om lokaleffektivisering av skolan i Gäddede 
har åter frågan om värmeanläggningen i fastigheten aktualiserats. An-
läggningen är från mitten av 1980-talet och borde ha varit utbytt för flera 
år sedan då den i princip är uttjänt. 
 
Kalkyler visar att ett byte av värmeanläggningen uppskattningsvis skulle 
kosta 2 000 000 – 2 500 000 kronor. 
 
I diskussion med Jämtlandsvärme AB (JVAB) har bolaget visat sig berett 
att investera i en fjärrvärmeanläggning i Gäddede som alternativ till att 
kommunen investerar i ännu en egen anläggning. 
 
En sådan fjärrvärmeanläggning skulle också kunna ersätta andra äldre 
värmeanläggningar och dessutom möjliggöra för andra fastighetsägare på 
orten att konvertera till fjärrvärme. Bland annat har Strömsunds hyresbo-
städer AB visat intresse att ansluta till en fjärrvärmeanläggning i takt som 
deras behov av byte av värmeanläggningar uppstår.  
 
För anslutning av skolan (inklusive gymnastik- och simhall), Levinsgår-
den och varmvatten för Forsgården har JVAB begärt en sammanlagd an-
slutningsavgift om 2 000 000 kronor. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att kommunen ansluter ovanstående fastigheter till en fjärrvärmeanlägg-
ning hos Jämtlandsvärme AB och att 2 000 000 kronor anslås för ändamå-
let. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt teknik- och 
serviceförvaltningens förslag och medel anvisas ur kommunfullmäktiges 
konto för oförutsedda behov 2016 (extra statsbidraget). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunen ansluter ovanstående fastigheter till en fjärrvärmeanlägg-
ning hos Jämtlandsvärme AB.  
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2. För ändamålet anslås 2 000 000 kronor.  
 
3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda behov 

2016 (extra statsbidraget). 
 
_____  
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§ 297 Dnr 2016.354 310 
 
Länstransportplan perioden 2018-2029 

Regionen har tillsammans med Trafikverket genomfört samrådsträffar 
med kommunerna där bland annat kommande länstransportplan disku-
terats. Inför fortsatt arbete bereds kommunerna möjlighet att komma in 
med förslag på prioriterade åtgärder från respektive kommun. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen vill inledningsvis framhålla att i Ström-
sunds kommun är de allra flesta beroende av bil på grund av de långa av-
stånden och det svaga underlaget för kollektivtrafik. Därför bör andelen 
investeringar i vägsystemet vara högre i kommande plan än i den senaste 
då en förhållandevis hög andel (nära 30 %) av medlen anvisades till gång- 
och cykelvägar i länet, även om det är angeläget att de av kommunen pri-
oriterade gång- och cykelvägarna kommer till stånd. 
 
De flesta av de åtgärder kommunen prioriterat högt inför tidigare planer 
är fortfarande inte åtgärdade. Det får därför anses vara ytterst viktigt att 
dessa åtgärder nu genomförs snarast då även många av de övriga åtgär-
derna i prioriteringen blir av allt akutare karaktär. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår prioriteringar enligt följande in-
för länstransportplanen 2018-2029 : 
 
Prioritet 1 – omgående behov av åtgärd  

• Väg 829, Lövberga-Alanäs, enligt plan samt asfaltering. 
• Gång- och cykelväg Strömsund–Ulriksfors, längs väg 345 enligt plan. 
• Väg 346, Hoting–Rossön, fortsätta/fullfölja påbörjade åtgärder. 
• Gång- och cykelväg över bron i Rossön, säkerställa säkerhet för gående 

alternativt återuppföra trafikljusen. 
 
Prioritet 2 – att åtgärda inom planens första 2 år 

• E 45, landskapsgränsen Ångermanland–Hoting, förbättringar som möj-
liggör höjda hastighetsgränser. 

• Väg 342, Strömsund–Strand inkluderande gång- och cykelväg 
• E 45, genomfart Strömsund, för att möjliggöra framkomlighet med 

breda och tunga transporter. 
• Väg 998, Hoting-Norråker, bärighets- och beläggningsåtgärder. 
• Väg 801, Bredkälsflon-Hillsand, bärighetsåtgärder samt asfaltering. 
• Väg 993, Rossön-Grundsjö, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
• Gång- och cykelväg Strömsund-Näsviken-Tullingsås. 
• E 45, Hoting, se över trafiksituation vid centralskolan. 
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§ 297 forts. 
 
Prioritet 3 – åtgärd löpande under perioden tillsammans med tillkom-
mande uppkomna behov 

• Väg 804, trafiklösning OK/Dollarstore-Strömsunds camping. 
• Väg 791, Bredkälen–Yxskaftkälen, förstärkning och beläggning. 
• Väg 987, Backe-Vängel, förstärkning och beläggning. 
• E 45, genomfart Hoting inkluderande gång- och cykelbanor. 
• Gång- och cykelväg, genomfart Hammerdal 
• E 45, genomfart Hallviken, omdragning för trafiksäkerhet. 
• Väg 788, Yxskaftkälen–Gåxsjö, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
• Väg 987, Täxan–Vängel, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
• Väg 792, E 45–Grenåskilen, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
• Väg 794, Yxskaftkälen–E 45, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
• Väg 757, Sikås–Raftsjöhöjden, vindkraftsutbyggnad åter aktuell, upp-

rustning bör ske snarast efteråt. 
• Väg 802, Väg 801–Öjarn, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
 
Utöver denna prioritering är det viktigt att även det järnvägsnät som 
finns i kommunen rustas upp om gods- och persontrafik i större utsträck-
ning ska kunna flyttas över till denna. Teknik- och serviceförvaltningen 
har dock ingen större kunskap om kvalitén på dessa varför vi föreslår att 
tidigare års prioriteringar kvarstår och dess behov påtalas i länstrans-
portplanen. 
 
De tidigare beslutade prioriteringarna är: 

• Inlandsbanan, ökad bärighet hela sträckan. 
• Inlandsbanan, modernt signalsystem. 
• Inlandsbanan, elektrifiering. 
• Hoting–Forsmo, ökad bärighet hela sträckan. 
 
Yrkanden 

* Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt teknik- och 
serviceförvaltningens förslag. 
 
* Morgan Olsson (S) yrkar tillägget att följande läggs till under prioritet 3: 
Gång/cykelväg i Gäddede från korsningen väg 342/819 till Gelab. 
 
* Kerstin Sjöberg (V) yrkar tillägget att följande läggs till under prioritet 3: 
Väg 801, Hillsand-Bågede, bärighetsåtgärder samt asfaltering. 
 
* Nils-Bengt Nilsson (C) yrkar tillägget att följande läggs till under priori-
tet 3: Väg 346, Rossön–Backe, fortsätta/fullfölja påbörjade åtgärder. 
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§ 297 forts. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till dessa. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Prioriteringar inför länstransportplanen 2018-2029 görs enligt följande: 
 
Prioritet 1 – omgående behov av åtgärd  

• Väg 829, Lövberga-Alanäs, enligt plan samt asfaltering. 
• Gång- och cykelväg Strömsund–Ulriksfors, längs väg 345 enligt plan. 
• Väg 346, Hoting–Rossön, fortsätta/fullfölja påbörjade åtgärder. 
• Gång- och cykelväg över bron i Rossön, säkerställa säkerhet för gående 

alternativt återuppföra trafikljusen. 
 
Prioritet 2 – att åtgärda inom planens första 2 år 

• E 45, landskapsgränsen Ångermanland – Hoting, förbättringar som 
möjliggör höjda hastighetsgränser. 

• Väg 342, Strömsund–Strand inkluderande gång- och cykelväg 
• E 45, genomfart Strömsund, för att möjliggöra framkomlighet med 

breda och tunga transporter. 
• Väg 998, Hoting-Norråker, bärighets- och beläggningsåtgärder. 
• Väg 801, Bredkälsflon-Hillsand, bärighetsåtgärder samt asfaltering. 
• Väg 993, Rossön-Grundsjö, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
• Gång- och cykelväg Strömsund-Näsviken-Tullingsås. 
• E 45, Hoting, se över trafiksituation vid centralskolan. 
 
Prioritet 3 – åtgärd löpande under perioden tillsammans med tillkom-
mande uppkomna behov 

• Väg 804, trafiklösning OK/Dollarstore-Strömsunds camping. 
• Väg 791, Bredkälen–Yxskaftkälen, förstärkning och beläggning. 
• Väg 987, Backe-Vängel, förstärkning och beläggning. 
• E 45, genomfart Hoting inkluderande gång- och cykelbanor. 
• Gång- och cykelväg, genomfart Hammerdal 
• E 45, genomfart Hallviken, omdragning för trafiksäkerhet. 
• Väg 788, Yxskaftkälen–Gåxsjö, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
• Väg 987, Täxan–Vängel, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
• Väg 792, E 45–Grenåskilen, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
• Väg 794, Yxskaftkälen–E 45, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
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• Väg 757, Sikås–Raftsjöhöjden, vindkraftsutbyggnad åter aktuell, upp-

rustning bör ske snarast efteråt. 
• Väg 802, Väg 801–Öjarn, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
• Gång/cykelväg i Gäddede från korsningen väg 342/819 till Gelab. 
• Väg 801, Hillsand-Bågede, bärighetsåtgärder samt asfaltering. 
• Väg 346, Rossön–Backe, fortsätta/fullfölja påbörjade åtgärder. 
 
Utöver denna prioritering är det viktigt att även det järnvägsnät som 
finns i kommunen rustas upp om gods- och persontrafik i större utsträck-
ning ska kunna flyttas över till denna.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att tidigare års prioriteringar kvarstår och dess 
behov påtalas i länstransportplanen. 
 
De tidigare beslutade prioriteringarna är: 

• Inlandsbanan, ökad bärighet hela sträckan. 
• Inlandsbanan, modernt signalsystem. 
• Inlandsbanan, elektrifiering. 
• Hoting–Forsmo, ökad bärighet hela sträckan. 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen  
Region Jämtland Härjedalen 
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§ 298  Dnr 2015.433  047 
 
Extra statsbidrag 2015/2016 - flyktingmedel 

Veronica Hjorter Stenklyft informerar om det extra statsbidraget. 
 
Det extra statsbidrag som utbetalades under december 2015 var ett gene-
rellt statsbidrag på 30,2 mnkr för Strömsunds kommun.  
 
Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, kom med anvisning att dessa ex-
tra medel skulle användas under 2015 och 2016. Det är därför inte möjligt 
att bokföra denna intäkt på annat sätt, utan att det strider mot kommunal 
redovisningslag. 
 
Vi beräknar ett betydande överskott från dessa extra medel i bokslut 2016. 
Möjlighet finns att revidera kommunens resultatnivå för 2017, och där-
med skapa en pott av extra medel 2017 utöver den budgetram som är be-
slutad.  
 
Vid balanskravsutredning i bokslutet 2017 får fullmäktige ta ställning till 
om ett eventuellt underskott är att hantera som ett synnerligt skäl med 
hänvisning till ett högt redovisat resultat 2016. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____ 
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§ 299 Dnr 2016.387 023 
 
Rekrytering av kommundirektör 

Rekryteringsföretaget Experis har anlitats för rekrytering av kommundi-
rektör. 
 
Efter intervjuer återstår en sökande. 
 
MBL-förhandlingar med berörda fackliga organisationer har genomförts. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anställa Anneli 
Svensson, Tullingsås, som kommundirektör fr.o.m. den 1 januari 2017. 
 
Kommunstyrelsens beslut - enhälligt 

Anneli Svensson, Tullingsås, anställs om kommundirektör fr.o.m. den  
1 januari 2017. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Anneli Svensson 
Personal 
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§ 300 Dnr 2016.385 275 

Rekonstruktionsavtal avseende HSB:s bostadsrättsförening 
Rönnen i Strömsund 

När HSB:s bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund var på obestånd, och 
kommunen till följd av detta skulle tvingas att infria sitt borgensåtagande, 
upprättades ett avtal om rekonstruktion. Rekonstruktionsavtalet har löpt 
från 1999, först som femårigt avtal och därefter som ettårigt avtal. 

Vid den ursprungliga rekonstruktionen fick föreningen ett räntefritt lån 
på 13 200 000 kronor. Föreningen har sedan dess amorterat på lånet, som 
nu uppgår till 9 900 000 kronor. 

Förslag till nytt ettårigt avtal har nu upprättats. Enligt avtalet ska före-
ningen amortera 200 000 kronor även under år 2017. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att Strömsunds kommun tecknar ett ettårigt avtal. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Strömsunds kommun tecknar ett ettårigt avtal enligt bilaga. 

_____ 



Rekonstruktionsavtal avseende HSBs bostadsrättsförening 
Rönnen i Strömsund 

HSB:s bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund, organisationsnummer  
716462-0622, nedan kallad Föreningen, har på sin fastighet Häggen 12 i Ström-
sunds kommun uppfört fyra hus med sammanlagt 35 lägenheter och  
två lokaler. 

Av föreningens lägenheter är för närvarande 34 lägenheter upplåtna med bo-
stadsrätt och 1 lägenhet upplåten med hyresrätt. 

Föreningen har, bortsett från skulder hänförliga till den löpande driften  och för-
valtningen av Föreningens fastigheter, följande låneskulder och ansvarsförbin-
delser: 

A. Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB), kapital 17 608 368 kronor 
mot säkerhet i form av borgen från Strömsunds kommun, nedan Kom-
munen 

B. Strömsunds kommun 9 900 000 kronor 

C. HSB Mitt, föreningsavgäld 925 425 kronor 

1. Kommunens åtaganden

1.1 Kommunen lämnade Föreningen ett lån

När föreningen var på obestånd 1998, och kommunen som följd av detta
skulle kunna tvingas att infria sitt borgensåtagande, upprättades ett re-
konstruktionsavtal. Detta har löpt under perioden 1999-01-01 till och med
2003-12-31. Kommunen lämnade Föreningen ett lån omfattande dels
12 000 000 kronor, dels de kapitalkostnader som Föreningen inte kunde
betala avseende perioden 1998-01-01 till 1999-01-22. Dessa kostnader
uppgick till 1 200 000 kronor. Ursprungligt lån uppgick därför till
13 200 000 kronor. Lånet skulle tillsvidare löpa ränte- och amorterings-
fritt.

Från år 2000 har Föreningen amorterat på lånet till kommunen. Enligt 
nuvarande rekonstruktionsavtal amorteras 200 000 kronor per år. 
Lånet uppgår i dag till 9 900 000 kronor. 

2. HSB:s åtaganden

2.1 Avtal om förvaltning

HSB har träffat avtal avseende Föreningens ekonomiska förvaltning.
HSB förbinder sig att på oförändrade villkor förlänga avtalet till och med
2017-12-31.
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2.2 HSB förbinder sig att ej kräva betalning av föreningsavgäld under 
perio-den fram till 2017-12-31. 

3. Föreningens åtaganden

3.1 Återbetalning av kapitalfordran 

Under rådande läge på kreditmarknaden ändras återbetalningstiden på 

kapitalskulden till SBAB till 60 år. Amorteringstakten ökar därmed till to-

talt 300 000 kronor per år från tidigare 184 651 kronor per år. Denna vill-

korsändring av återbetalningstiden till SBAB medför att Kommunens 

kapitalfordran får stå tillbaka till förmån för SBAB:s kapitalfordran. 

3.2 Föreningens årsavgifter 

Föreningen förbinder sig 

att höja årsavgiften i takt med utvecklingen på orten. Detta sker efter 
samråd med Kommunen. 

3.3 Föreningens driftkostnader 

Föreningen förbinder sig 

att ej ha högre driftkostnader än att en minsta amortering på 200 000 kro-
nor på lånet till Kommunen kan göras årligen. 

3.4 Avsättning till yttre underhållsfond 

Föreningen skall årligen göra avsättning till fonden för yttre underhåll 
med minst 48 000 kronor. 

3.5 Föreningens övriga åtaganden 

Föreningen förbinder sig att under avtalstiden 

- inte göra avsättning till fonden för inre underhåll, 

- inte utan Kommunens tillstånd belasta Föreningen med kostnader för 
standardhöjande förbättringsåtgärder på Föreningens fastigheter, 

- inte utan Kommunens tillstånd göra någon nedsättning av insatserna 
eller lämna annan utdelning till Föreningens medlemmar, 

- inte utan Kommunens skriftliga medgivande uppta ytterligare kredit 
eller ställa säkerhet för annans skuld, 
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- ej ta ut pantbrev, 

- upprätthålla en teknisk och ekonomisk förvaltning som kvalitativt kan 
godkännas av Kommunen, 

- planera Föreningens ekonomi på sådant sätt och fatta de beslut som 
behövs för att Föreningens åtaganden enligt detta avtal uppfylls, 

- ha flera årliga överläggningar med avtalsparterna kring Föreningens 
ekonomiska situation, 

- om händelser av vikt för Föreningens ekonomi inträffar skriftligen 
meddela Kommunen, 

-  vid omsättning av Föreningens övriga lån följa Kommunens rekom-
mendationer, t ex vad gäller räntebindningstid, 

- inte inge begäran om rekonstruktion enligt lagen om företagsrekon-
struktion. 

4. Avtalstid med mera

Detta avtal gäller från och med datum för avtalets firmatecknande av 
samtliga parter, till och med 2017-12-31. Kommunfullmäktiges godkän-
nande av avtalet är en förutsättning för dess giltighet. Detta avtal har 
upprättats i tre (3) exemplar varav parterna tagit var sitt.

Strömsund 2016- 
Strömsunds kommun 

Strömsund 2016- 
HSB:s Bostadsrättsförening 
Rönnen i Strömsund 

…………………………………. …………………………………… 
Hansson 

Östersund 2016- 
HSB Mitt 

 ……………………………………………… 
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§ 301  Dnr 2016.380 297 
 
Ansökan om anslag till byte av belysning samt regleringsdon 
för dimmning i Virveln på Folkets Hus 

Strömsund turism anhåller om medel för byte av belysning i Virveln till 
dimmningsbara LED-ljus. 
 
Belysningen består i dag av traditionella glödlampor som inte är kost-
nadseffektiva och som har en mycket begränsad livstid vilket medför att 
lamporna måsta bytas ofta. Att byta lampor i Virveln är ett omfattande 
arbete som även inkluderar hyra av skylift. Det sliter hårt på det ny golvet 
att ta in en skylift. Regleringsdonet för dimmning som finns i dag är från 
när huset byggdes har brunnit och fungerar inte alls. 
 
Fastighetsförvaltningen beräknar att kostnaden uppgår till cirka 200 000 
kronor. 
 
Yrkande  

Ordföranden föreslår att upp till 200 000 kronor anslås för byte av belys-
ning samt regleringsdon för dimmning i Virveln på Folkets Hus och att 
medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 2016 
(extra statsbidraget). 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. För byte av belysning samt regleringsdon för dimmning i Virveln på 
Folkets Hus anslås upp till 200 000 kronor. 

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 2016  
 (extra statsbidraget). 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Strömsund turism 
Fastighetsförvaltningen 
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§ 302  
 
Delegationsbeslut 
 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 214-234/2016 
 
b) Fastighetssamordnare Peter Janssons delegationsbeslut om parke-

ringstillstånd (nr 40-42) 
 
e) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om lönebidrag 
 (nr 8) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna 
 
_____  
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§ 303  
 
Delgivningar 
 
a)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
 Budget 2016  1 000 000:- 
 Anvisat t.o.m. § 241/2016 - 204 000:-  
 Återstår  796 000:-  
 

 
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 

 Ordinarie budget 2016  300 000:-  
 Utdelat   - 61 000:- 
 Återstår   239 000:- 
 
 Extra statsbidrag, KS egna  2 000 000:-   
 Renovering Norrgård/Sörgård  - 600 000:- 
 Utökning förskoleplatser i Hoting  - 250 000:- 
    1 150 000:- 

Delbelopp av totalt 1 500 000 kr,   - 1 150 000:- 
asfaltering gator 
Återstår   0:- 

 
 Särskilda insatser personalgrupper 2 000 000:- 
 Utdelat socialsekreterare  - 500 000:- 
 Utdelat lärare   - 50 000:- 
 Utdelat förskollärare  - 460 000:- 
 Restbelopp av totalt 1 500 000 kr,  - 350 000:- 

asfaltering gator 
Staket Västringens förskola  - 200 000:- 
Hammerdals IF   - 175 000:- 
IFK Strömsund   - 31 000:- 
SUAB   - 50 000:- 
Rivning Gisselås 2:54 (del av 215 000 kr) - 184 000:- 
Återstår   0:- 

 
 Utreda/genomföra utb. i ledarskap/ 2 000 000:- 
 kommunikation 
 Rivning Gisselås 2:54 (del av 215 000 kr) - 31 000:- 
 Återstår   1 969 000:- 
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 § 303 forts. 
 
 Frivilligsamordnare   500 000:- 
 Utdelat till framtids- och utvecklingsförv. -500 000:- 
    0:- 
 
 Återstår totalt extra statsbidrag  1 969 000:- 
 Återstår totalt KS oförutsedda  2 208 000:-  

 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
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