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Kallelse /Underrättelse     
 

till Sammanträde 

   

 

 

 Kommunstyrelsen 
 

 
 

2017 13 

 

Tisdag 
 

27 
 

Mars 

 

Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 
27 mars 2018, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för behand-
ling av ärenden enligt föredragningslista. 

 

Kl.   8.15 Ekonomienheten, punkt 1, 18-19 

Kl.   9.00 Strömsundshälsan, punkt 2 
 
Kl.   9.30 Fika och därefter gruppmöten  
 S-gruppen: Almen, kommunkontoret 
 Alliansen: Svaningen, kommunkontoret  

Kl. 12.00 Lunch 

Kl. 13.00 Gemensamma nämnden för upphandling, punkt 3 

Kl. 14.00 Sammanträde 

 
 
Susanne Hansson  Viktor Sjödin  
Ordförande  Sekreterare 
  viktor.sjodin@stromsund.se 

 
 
Vid förhinder ring 161 06 eller skicka mail i så god tid som 
möjligt! 
 

 

mailto:viktor.sjodin@stromsund.se
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Justering (sign) 

  

1.    Information om budgetramar 
  

2.    Information från Strömsundshälsan 
  

   

3.    Information från gemensamma nämnden för upphandling  
    
  
4.    Information från kommunstyrelsens ordförande 
    

 
5.    Begäran om tilläggsanslag för feriearbetare 2018 

 
  AU § 41/2018 

 

 
6.    Fiberanslutning av företag i Strömsunds kommun 

 
  AU § 42/2018 

 

 
7.    Motion om frukt 

 
  AU § 43/2018 

 

 
8.    Beslut om bidrag 2018 från intresseföreningen Flåsjöbyg-

dens Vindkraftfond 
 

  AU § 44/2018 
 

 
9.    Nedskräpning Backe 

 
  AU § 45/2018 
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Justering (sign) 

  

10.    Yttrande över Vattenmyndigheternas delsamråd 
 

  AU § 46/2018 
 

 
11.    Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda 

 
  AU § 47/2018 

 

 
12.    Bygdeavgiftsmedel 2018 

 
  AU § 48/2018 

 

 
13.    Försäljning av fastigheten Strömsund Jorm 1:55. 

 
  AU § 49/2018 

 

 
14.    Byggnation av Frostviksskolan 

 
  AU § 50/2018 

 

 
15.    Yttrande till Kommunstyrelsen över kommunövergripande 

översiktsplan, samt LIS plan, för Vilhelmina kommun 
 

  AU § 51/2018 
 

 
16.   Motion Strömsunds kommun – på väg mot en fossilfri fram-
tid 
   Bilaga sid. 1 
 

 
17.  Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 
   Bilaga sid. 2-6 
 



FÖREDRAGNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2018-03-27 4

Justering (sign) 

18. Årsredovisning 2017 Strömsunds kommun

Bilaga sid. 7 

Årsredovisningen finns på intranätet: 

https://intranat.stromsund.se/22086.html 

19. Förklaring till kommunfullmäktiges presidium med anled-
ning av förmodad anmärkning från kommunrevisionen 

Bilaga sid. 8-10 

20. Delegationsbeslut

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 36-53

https://intranat.stromsund.se/22086.html


 

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2018-03-27  5
  

     

     

Justering (sign) 

  

21. Delgivningar 
 

a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 

 
 Budget 2017   300 000:-  
 Brottsofferjouren, § 75/2017 - 9 800:- 
 Frivilliga Samhällsarbetare i Z-län, § 100/2017 - 3 000:- 
 Samverkan mot brott (SAMBO), § 101/2017 - 5 000:- 
  

Kvarstår   282 200:-  

 

b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i 
kommunstyrelsens utvecklingspott: 

 
 Budget 2017   1 000 000:- 
 Strömsunds skoterallians, § 306/2016  - 200 000:- 
 Kostnad för planändring Åsen 7:35 m.fl. ?  
 § 60/2017 (70-75 tkr) 
 Kostnad för planändring Ärlan 1, Trasten 6, ? 
 Killingen 1, § 117/2017 

 Kvarstår   800 000:- 
 

 
 

b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i 
kommunstyrelsens utvecklingspott: 

 
 Budget 2017   1 000 000:- 
 Strömsunds skoterallians, § 306/2016  - 200 000:- 
 Kostnad för planändring Åsen 7:35 m.fl. ?  
 § 60/2017 (70-75 tkr) 

 Kvarstår   800 000:- 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13  7

Justering (Sign) 

§ 41 Dnr 2018.39 786 

Begäran om tilläggsanslag för feriearbetare 2018 

Arbetsmarknadsenheten ansöker om tilläggsanslag för finansiering av fe-
riearbete 2018. Historiskt har antalet ungdomar som beviljats feriearbete 
legat på 125 ungdomar. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att besluta enligt upprättat förslag. Medel anvisas 
ur kommunstyrelsens budget ändamål 002. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Bevilja begäran om tilläggsanslag om 500 000 kronor för att där-
med möjliggöra för fler ungdomar i Strömsunds kommun att få ett
feriejobb sommaren 2018.

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget ändamål 002.



TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
Datum 
2018-02-15 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen / AME 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Cathrine Sjögren 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

Ärende  

Begäran om tilläggsanslag för feriearbetare 2018 

Sammanfattning av ärendet  

Arbetsmarknadsenheten ansöker om tilläggsanslag för finansiering av fe-
riearbete 2018. Historiskt har antalet ungdomar som beviljats feriearbete 
legat på 125 ungdomar. Den tilldelade budgeten om 600 tusen kronor 
räcker till att sysselsätta ca 70 ungdomar. 2016 beslutades det att feriejob-
barna ska anställas enligt AB (allmänna bestämmelser), detta innebär att 
de har rätt till semesterersättning samt att det tillkommer kostnad för PO-
påslag. För att ha möjlighet att erbjuda samma antal ungdomar feriejobb 
även i år behöver det skjutas till ytterligare 500 tusen kronor. 
Arbetsmarknadsenheten ansöker därför om tilläggsanslag för mellanskill-
naden. Bifogas en enkel kostnadskalkyl över feriejobben. 

Antal ungdomar 
Alt 1  125  kostnad  veckor  Belopp 

40%  50  12 000 4  600 000 
60%  75  6 000 2  450 000 

1 050 000 

Antal ungdomar 
Alt 2  70  veckor  Belopp 

40%  28  12 000 4  336 000 
60%  42  6 000 2  252 000 

588 000 

Beslutet skickas till 

Chef arbetsmarknadsenheten och socialnämndens ordförande. 

Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen beslutar att  bevilja begäran om tilläggsanslag om 500 
tusen kronor för att därmed möjliggöra för fler av Strömsunds ungdomar 
att få ett feriejobb sommaren 2018. 

Underskrift 

 ...............................................................................  
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Sammanträdesdatum Blad nr 
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Justering (Sign) 

§ 42 Dnr 2018.40 524 

Fiberanslutning av företag i Strömsunds kommun 

Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå 
de kommunala bredbandsmålen, att 90% av alla hushåll och företag ska 
ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att besluta enligt upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Att avsätta 1 miljon kronor från investeringsram för bredbandsutbyggnad 
till företagsanslutningar i Strömsunds kommun. 



TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
datum 
2018-02-15 

Förvaltning 
Kansli 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Ann-Louise Hansson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

Fiberanslutning av företag i Strömsunds kommun 

Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå 
de kommunala bredbandsmålen, att 90% av alla hushåll och företag ska 
ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. 

Tillgång till bra och stabil uppkoppling är en förutsättning för att företag 
ska kunna driva och utveckla sina verksamheter. Varje företag som anslu-
ter sig till stadsnätet tecknar avtal och betalar den faktiska kostnaden för 
sin anslutning till Servanet. För kommunen innebär företagsanslutning-
arna en investeringskostnad som på sikt betalas tillbaka genom arrende- 
och nyttjanderättsavgifter från Servanet.  

Servanet tar löpande fram offerter till företag och har i dagsläget beställ-
ningar som beräknas kosta 1,6 miljoner kronor att bygga, målet är att 
dessa ansluts under året.  

Eftersom det råder viss osäkerhet kring hur mycket Servanet hinner 
bygga under 2018, föreslås att 1 miljon kronor reserveras för utbyggnad 
av företagsanslutningar och att en ekonomisk avstämning genomförs un-
der andra halvåret 2018.  

Initierare 

Bredbandssamordnaren 

Förslag till beslut och motivering 

Att avsätta 1 miljon kronor från investeringsram för bredbandsutbyggnad 
till företagsanslutningar i Strömsunds kommun. 

Underskrift 

 ...............................................................................  
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Sammanträdesdatum Blad nr 
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Justering (Sign) 

§ 43 Dnr 2017.360 622 

Motion om frukt 

Britt-Inger Roos och Simon Högberg har inkommit med en motion angå-
ende färsk frukt till skolbarn i kommunen. Barn-, kultur- och utbildnings-
förvaltningen har inkommit med ett förslag till svar på motionen med två 
alternativ till beslut.  

Yrkande 

Ordföranden föreslår att varje skolenhet ges möjlighet att välja om lun-
chens frukt ska serveras under förmiddagen, eller till lunch. Motionen är 
därmed besvarad.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut.  

Motionen anses besvarad.  



 MOTION 

2018-03-15 

Kommunfullmäktige

Motion om färsk frukt tillgänglig för alla skolbarn i kommu-
nen 

För att barn och ungdomar ska kunna klara av sin skoldag på ett bra sätt 
krävs bland annat god sömn och bra mat. Sömnen kan vi inte göra så 
mycket åt, men det finns annat vi kan göra. Till exempel att se till att det 
under förmiddagarna finns färsk frukt att tillgå, kostnadsfritt, för skolbar-
nen. Vi vill därför: 

  - att det under förmiddagen, och utan kostnad, ska finnas färsk frukt till-
gänglig för alla skolbarn i kommunen. 

Simon Högberg (M)  Britt-Inger Roos (C) 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2017-11-23
Barn-, kultur- och utbild-
ningsnämnden 

Svar på motion från Kommunfullmäktige: 
”Färsk frukt tillgänglig för alla skolbarn i kommunen 

Beskrivning av ärendet 

BKU-chefen har fått i uppdrag, av nämnden, att utreda och svara på en 
motion från kommunfullmäktige 2017-11-14, dnr 2017.360. I motionen 
förespråkas att det under förmiddagen, utan kostnad, ska finnas färsk frukt 
tillgänglig för alla skolbarn i kommunen. En frukt under förmiddagen 
skulle kunna göra att barn och ungdomar klarar skoldagen bättre. 

Underlag från Teknik- och serviceförvaltningen, kostchef, Jörgen Jönsson 

Teknik- och serviceförvaltningen ser inga problem med att leverera frukt, 
under förutsättning att de ges mandat att få bestämma vilka frukter som 
ska tillhandahållas. 

Kostnaden för frukten är cirka 5 kronor per styck, vilket ökar årskostnaden 
för skolornas kost med cirka 1, 1 miljon kronor. 

Underlag från rektorsområdena 

Rektorsområdena är överlag positiva till förslaget att servera frukt under 
förmiddagen till eleverna. Inom vissa områden har man till och med redan 
börjat med detta, genom att hämta frukten som ska serveras till lunch och 
äta den tidigare på dagen, alternativt spara frukten från lunchen till näst-
kommande förmiddag. Detta har upplevts positivt. Inom vissa områden 
har man haft önskemål om att göra på liknande sätt, men upplevt att 
”Centralköket” satt stopp för detta. Vissa områden känner en oro för att 
eleverna inte kommer att kunna sköta detta på ett bra sätt, vilket kan få 
konsekvenser för till exempel lokalvårdarnas arbetsuppgifter, utökad ”till-
syn” från skolpersonal och ökad avfallshantering. 



Slutsats 

Det vore positivt om man kan göra det möjligt att erbjuda alla elever frukt på nå-
got vis under förmiddagen.  

Om frukt ska erbjudas utöver den frukt som serveras till lunch, måste detta beak-
tas i budgeten. Kostnad cirka 1,1 miljon kronor. 

Om frukten från lunchen ska erbjudas tidigare under dagen ges varje rektorsom-
råde uppgiften att lösa detta, så att frukten hämtas i köket, intas under ordnade 
former och det eventuella avfallet slängs i därför avsedda kärl.  

Förslag till beslut 

Alternativ 1. Nämnden föreslår att samtliga skolbarn, inom nämndens ansvarsom-
råde, erbjuds frukt under förmiddagen, under förutsättning att 1,1 miljoner kronor 
tillskjuts till BKU nämndens budget inför 2018 och fortsättningsvis. 

Alternativ 2. Nämnden föreslår att varje skolenhet ges möjlighet att välja om lun-
chens frukt ska serveras under förmiddagen, eller till lunch. 

För bägge alternativen gäller att varje rektorsområde får i uppgift att lösa hämt-
ning, servering, ordning med mera efter egna förutsättningar. 

Anders Bergman 
T f Barn-, kultur- och utbildningschef 
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Justering (Sign) 

§ 44 Dnr 2018.60 373 

Beslut om bidrag 2018 från intresseföreningen Flåsjöbyg-
dens Vindkraftfond 

Styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraftfond har vid sitt sammanträde den 
7 februari 2018 behandlat de bidragsansökningar som inkommit per den 
31 december 2017. Fonden hade vid månadsskiftet januari/februari möj-
lighet att fördela 437 200 kronor till ansökta objekt 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att besluta efter upprättat förslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen konstaterar att styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraft-
fond vid fördelningen av bidrag följt upprättade stadgar och den överens-
kommelse som träffats mellan kommunen och vindkraftsbolaget. 



TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
datum 
2018-02-28 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Gudrun Eriksson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

Beslut om bidrag 2018 från intresseföreningen Flåsjöbygdens 
Vindkraftfond  

Sammanfattning av ärendet  

Styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraftfond har vid sitt sammanträde den 
7 februari 2018 behandlat de bidragsansökningar som inkommit per den 
31 december 2017. Fonden hade vid månadsskiftet januari/februari möj-
lighet att fördela 437 200 kronor till ansökta objekt. 

Beviljade bidrag 
Järvsands Byalag, renovering båtbrygga 25 000 kr 
Havsnäsbygdens Skoterklubb, inköp ny sladd till snöskoter 35 000 kr 
Alavattnets byförening, grillkåta med inventarier 100 000 kr 
Alanäsets bysamfällighetsförening, inköp hjärtdefibrillator till byn  17 822 kr 
Östra Havsnäs byförening, fortsättning renovering skola o bakstuga 62 500 kr 
Lövberga bygdegårdsförening, indragning fiber till bygdegård 28 000 kr 
Östra Havsnäs byförening, inköp luftvärmepump till köksavd. 27 000 kr 
Östra Havsnäs byförening, inköp fläktar till duschutrymmen 2 000 kr 
Alanäsets byförening, förbättr.åtg/målning av byns samlingslokal 87 500 kr 
PRO Havsnäs, utbyte köksutrustning f.d. skolan i Havsnäs 10 000 kr 
Respektive förening, för utbyte av reservdelar hjärtstartare 25 000 kr 

Summa 419 822 kr 

Samtliga beviljade och utbetalda bidrag för 2014 är slutredovisade. 

Kommunen ska enligt överenskommelsen med vindkraftbolaget granska 
om fattade beslut om bidrag är i enlighet med fondens syfte och intresse-
föreningens stadgar. Kommunstyrelsen ges nu tillfälle att uttala sig om 
besluten om bidrag följer överenskommelsen från 2008 och intresseföre-
ningens stadgar från 2010. 

Beslutet skickas till 

Gudrun Eriksson, sekreterare i styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraftfond 

Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen konstaterar att styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraft-
fond vid fördelningen av bidrag följt upprättade stadgar och den överens-
kommelse som träffats mellan kommunen och vindkraftbolaget. 



TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
datum 
2018-02-28 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Gudrun Eriksson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

Motivering: Fördelningen av bidrag följer enligt min bedömning överens-
kommelsen och föreningens stadgar. 

Underskrift 

 ...............................................................................  
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Justering (Sign) 

§ 45 Dnr 2018.30 456 

Nedskräpning Backe 

Skrivelse från Erland Lundgren den 10 oktober 2017 har översänts från 
Miljö- och byggavdelningen. Den del i skrivelsen som handlar om bidrag 
för vandringsleder hanteras av kommunstyrelsen. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att ansökan om bidrag avslås. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Ansökan om bidrag avslås. 







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 
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Justering (Sign) 

§ 46 Dnr 2017.373 349 

Yttrande över Vattenmyndigheternas delsamråd 

Vattenmyndigheten har gett Strömsunds kommun möjlighet att komma 
in med yttrande över ett förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitets-
normer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten. 
Samrådet omfattar även reviderade miljökvalitetsnormer för koppar och 
zink i ytvatten. Bakgrunden till samrådet är dels ändringar i EU-direktiv 
2013/39/EU om nya prioriterade ämnen, dels de problem med höga hal-
ter av PFAS i grundvatten som konstaterats på några platser i Sverige. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att besluta efter upprättat förslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslås uppdra åt miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Annika Berglund att lämna yttrande enligt bilaga. 
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§ 47 Dnr 2018.69 024 
 
Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda 
 
Förslag till revidering av riktlinjer för ”Bestämmelser för ersättning till 
förtroendevalda”. 
 
Ändringar i sak är markerade med streck i kanten. Text med gul över-
strykning är läsanvisningar, som kommer att tas bort när den nya utgå-
van är fastställd av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut 

  
Yrkande 

Ordföranden föreslår att besluta efter upprättat förslag. 
  
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. De reviderade bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda 
fastställs. Bilaga.  
 

2. De helägda kommunala bolagen uppmanas att anta bestämmel-
serna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 
 

 
Titel: Ersättning till förtroendevalda 

1 (9) 

Id nr:  0:7 Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Tills vidare 
Version:  3.1 
 

Fastställd: KF 2018-xx-xx 
 

Uppdateras:  

 

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda 
 
Innehållsförteckning, § 
1. Giltighetstid 
2. Tillämpningsområde 
3. Ersättningsformer 
4. Ersättningarnas storlek 
5. Ersättningsberättigade sammanträden mm 
6. Årsarvoden 
7. I årsarvodet ingående arbetsuppgifter 
8. Arvode för sammanträde 
9. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
10. Ersättning för kostnad för resor och traktamente 
11. Färdtidsersättning 
12. Arvode för justering av protokoll och myndighetsbeslut 
13. Ersättningsregler för gruppsammanträden 
14. Kommunal- och oppositionsrådets genomgångar 
15. Utfyllnad när föräldrapenning tas ut och vid sjukdom. 
16. Ersättning för förlorad pensionsförmån 
17. Ersättning för förlorad semesterförmån 
18. Särskild ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning 
19. Försäkring 
20. Utbetalning 
21. Tolkning av bestämmelserna  
 
 
1 §  Giltighetstid 
 
Dessa bestämmelser gäller från och med den 1 januari 2016 2019 och 
tills vidare.   
 
2 §  Tillämpningsområde  
 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och övriga av fullmäktige tillsatta nämnder, styrel-
ser, beredningar och revisorer. samt för tjänstgörande ersättare i ovan 
berörda nämnder och styrelser. Bestämmelserna gäller även för tjänst-
görande ersättare i ovan berörda nämnder och styrelser samt för de po-
litiskt förtroendevalda i kommunens tillgänglighets- och pensionärsråd. 
 
Respektive nämnd eller styrelse avgör i varje enskilt fall om bestäm-
melserna även ska gälla för av styrelse eller nämnd tillsatt berednings-
grupp eller annan arbetsgrupp.

Ta bort 



 
 

 
Titel: Ersättning till förtroendevalda 

2 (9) 

Id nr:  0:7   
 

3 §  Ersättningsformer  
 
Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode och re-
sekostnadsersättning. Ersättning kan också utgå enligt dessa bestäm-
melser för vissa andra kostnader eller intäktsförluster. 
 
4 §  Ersättningarnas storlek  
 
Ersättningarnas storlek framgår av bilaga till dessa bestämmelser. 
 
Grundprincipen är att 

 Arvode lika med eller mer än 15 % ska täcka allt arbete, såväl förbe-
redelser som möten. 

 Arvode mindre än 15 % ska täcka allmänna förberedelser men ska 
kompletteras med arvode för möte och ersättning för förlorad arbets-
förtjänst om inte annat anges. 

 
5 §  Ersättningsberättigade sammanträden m.m.  
 
Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid samman-
träden, förrättningar, kurser och konferenser såväl inom som utom 
kommunen till ordinarie ledamot och tjänstgörande ersättare. 
 
6 §  Årsarvoden  
 
Årsarvoden utgår för ordförande och för vice ordförande m.fl. enligt 
följande regler: 

 Årsarvodet beräknas i procent på kommunstyrelsens ordförandes 
årsarvode. Procentsatser och belopp framgår i bilaga. 

 Semesterdagstillägg eller motsvarande utgår inte.  

 De kommunala uppdragen får inte arvoderas till mer än 100 % av ett 
fast helt årsarvode. 

 Ersättning för kommunstyrelsens ordförande justeras årligen från 
den 1 januari. med den genomsnittliga löneutveckling som Kommu-
nals medlemmar i kommunen erhållit året före. 
 

Nytt Ersättning för kommunstyrelsens ordförande justeras årligen från den  
 1 januari med 90 % av riksdagsledamöternas arvode. 

 
Utses årsarvoderad förtroendeman till annat uppdrag utan samband 
med eget förtroendemannaområde ska av beslutet framgå om samman-
trädesarvode enligt 7 § och ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 
5 § ska utgå. 
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Om förtroendevald med årsarvode är förhindrad att fullgöra sitt upp-
drag på grund av sjukdom ska avdrag ske med 1/365 av årsarvodet per 
frånvarodag från och med 15:e frånvarodagen. Vid egen begäran om 
ledighet ska frånvaroavdraget göras från första frånvarodagen. Avdra-
get ska inte göras på grund av semester. Det avdragna beloppet betalas 
till ersättare som tjänstgör under frånvarotiden. Om ersättaren har års-
arvode för uppdrag inom organisationen ska vederbörande avstå från 
det egna arvodet under motsvarande tid. 
 
Om förtroendevald med årsarvode avgår från sitt uppdrag/tillträder 
uppdrag under löpande kalenderår utges arvode i förhållande till den 
tid av året som vederbörande innehaft uppdraget. 
 
7 § I årsarvodet ingående arbetsuppgifter  

Kommunfullmäktiges ordförande ska inom ramen för årsarvodet utföra 
följande arbetsuppgifter: 

 representera kommunen vid officiella besök  

 bereda och leda kommunfullmäktiges sammanträde 

 tillsammans med kommunfullmäktiges presidium vara budgetbe-
redning för dom kommunala revisorerna 

  tillsammans med kommunfullmäktiges presidium besluta om parti-
stöden 

 vara kommunfullmäktiges ägarombud vid bolagsstämmor 

 besöka styrelser och nämnder för att informeras om aktuella frågor 

 följa utvecklingen av den kommunala demokratin 

 minst en gång per år ha möte med gruppledarna i kommunfullmäk-
tige  

 
 
Övriga ordförande ska inom ramen för årsarvodet utföra följande ar-
betsuppgifter: 

 bereda och leda den egna nämndens/styrelsens sammanträden 

 följa upp och informera sig om den egna nämndens/styrelsens verk-
samhet 

 genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredra-
gande eller annan arbetstagare 

 besök på nämndens förvaltning/avdelning för information, utan-
ordning eller påskrift av handling. 

 utanordna och skriva på erforderliga handlingar 

 informera allmänheten och de egna partiorganisationerna  
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 utöva delegeringsbeslut 

 delta i egna nämndens/styrelsens sammanträden, förhandlingar, be-
siktningar, inspektioner eller motsvarande, som ingår i den egna 
verksamheten 

 justera den egna nämndens/styrelsens protokoll, egna nämndens in-
klusive utskott 

 delta i konferenser/kurser såväl inom som utom kommunen 
 
Restid och förberedelsetid ska inräknas i ovan uppräknade arbetsupp-
gifter. 
 
Vice ordförande ska inom ramen för årsarvodet utföra följande arbets-
uppgifter: 

 vid frånvaro av den egna nämndens/styrelsens ordförande leda 
nämndens/styrelsens arbete. 

 följa upp och informera sig om den egna nämndens/styrelsens verk-
samhet 

 delta i egna nämndens sammanträden  

 besök på nämndens förvaltning/avdelning för information, utan-
ordning eller påskrift av handling 

 information till allmänheten och till partiorganisationer  

 utöva delegeringsbeslut när så erfordras. 
 

8 §  Arvode för sammanträde  
 
Arvode för sammanträde enligt bilaga utgår till den som har mindre än 
15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun. Sammanträdesarvode ut-
går med 1,5 % av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode/dag. 
 
Till icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder utgår arvode för två närvarodagar per år för respektive upp-
drag. 
 
Endast ett arvode per dag erhålls. 
 
9 §  Ersättning för förlorad arbetsförtjänst  
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt nedan utgår till den som 
har mindre än 15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun. 
 
Till icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst för två närvaro-
dagar per år för respektive uppdrag. 



 
 

 
Titel: Ersättning till förtroendevalda 

5 (9) 

Id nr:  0:7   
 

 
Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst med belopp motsvarande 
det styrkta bortfallet. Den förtroendevalde ska lämna intyg på förlorad 
inkomst för att ersättning ska utbetalas. Högsta ersättningsnivå framgår 
av bilaga.  
 
Egen företagare erhåller en schablonersättning på 2 % av kommunsty-
relsens ordförandes månadsarvode/dag för förlorad arbetsför-
tjänst/inkomstbortfall/eller annan förlorad ersättning inklusive se-
mesterersättning och individuell pensionsdel. Egna företagare ska 
styrka att de bedriver egen näringsverksamhet, oavsett form, t.ex. regi-
streringsbevis. Högsta schablonersättning framgår av bilaga. 
 
10 § Ersättning för kostnad för resor och resetilläggtraktamente  
 
Resor ersätts från och till bostaden. 
 
Förtroendevalda med mindre än 40 % totalt årsarvode har bostaden 
som stationeringsort. Resor från bostaden är inte skattepliktiga. 
 
 
Förtroendevalda med 40 % totalt årsarvode eller mer har tjänsterum i 
kommunkontoret och därför Strömsund som stationeringsort. Det in-
nebär att deras ersättning för resor med egen bil mellan bostaden och 
Strömsund är skattepliktig. 
 
Ersättning för reskostnader med egen bil utges med belopp per kilome-
ter. Traktamenten utges enligt de grunder som gäller för kommunens 
anställda enligt de kommunala avtalen för bilersättning- och traktamen-
ten. 
 
Vid endagsförrättning som sker på ställe med mer än 30 kilometers av-
stånd från stationeringsorten utges resetilläggtraktamente vid borta-
varo mer än sex respektive 10 timmar. Se bilaga resetillägg. 

 
Nytt Resa ersätts till och från bostadsorten. Restid för resetillägg beräknas ef-

ter en genomsnittlig hastighet av 70 km/timme, när bil används. 
 
Resa med kollektivt transportmedel ska göras, om så är möjligt. Ersätt-
ning utgår därmed enligt gällande taxor för kollektivtrafiken. 
 
Förtroendevald kan få ersättning för kostnader som uppkommer vid 
övernattning när de fullgör sina uppdrag och när uppdragen är för-
lagda så att behov av övernattning uppstår. Samråd ska ske med ordfö-
randen i den nämnden där förtroendevald har sitt uppdrag. 
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Ta bort 11 § Färdtidsersättning  

 
Förtroendevald som reser utanför ordinarie arbetstid (kl 08:00 – 17:00 
måndag – fredag) erhåller färdtidsersättning enligt bilaga.  
 
12 §  Arvode för justering av protokoll och myndighetsbeslut  
 
Arvode enligt bilaga och ersättning för resa vid utgår vid: 

 underskrift av protokoll 
 underskrift av socialnämndens vice ordförande eller av nämnden ut-

sedd ledamot avseende myndighetsbeslut eller myndighetsutövning.
  

Om underskriften sker i samband med ett sammanträde utgår inget ar-
vode. 
 
13 § Ersättningsregler för gruppsammanträden  
 
Som underlag för arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får 
även den tid tillgodoräknas som åtgår för gruppsammanträden, inom 
partigrupperna, samma dag som ordinarie sammanträde hålls. Närva-
rolista förs av gruppansvarig. 
 
14 § Kommunal- och oppositionsrådets genomgångar  
 
Kommunstyrelsens ordförande får vid högst fyra tillfällen per år hålla 
s.k. ordförandegenomgångar i aktuella frågor med andra ordföranden i 
kommunens nämnder och styrelser samt övriga ledamöter i kommun-
styrelsen som tillhör majoriteten. 
Kommunalrådet i opposition får hålla högst fyra genomgångar per år 
med oppositionsledamöter i kommunstyrelsen samt med en företrädare 
för varje nämnd/styrelse. 
 
Vid dessa genomgångar utgår ersättning för resa enligt dessa bestäm-
melser. För förtroendevalda med mindre än 15 % totalt årsarvode utgår 
även sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
enligt dessa bestämmelser. 
 
15 §  Utfyllnad när föräldrapenning tas ut och vid sjukdom  
 
Förtroendevalda med 40 % totalt årsarvode eller mer får utfyllnad när 
föräldrapenning tas ut och vid sjukdom enligt de grunder som gäller 
för kommunens anställda. 
 
16 §  Ersättning för förlorad pensionsförmån 
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Förtroendevalda får pension enligt av kommunfullmäktige antagna 
riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda, Id nr 0:24. 
 
17 §  Ersättning för förlorad semesterförmån 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorade semesterdagar eller 
motsvarande som uppkommer till följd av tjänstledighet för kommu-
nalt förtroendeuppdrag. Förlust av förlorade semesterdagar ska styrkas 
av ett intyg från arbetsgivaren  
 
18 §  Särskild ersättning till förtroendevald med funktionsnedsätt-
ning 
 
Ersättning utges i skälig omfattning till förtroendevald med funktions-
nedsättning för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. 
Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av 
handlingar och liknande. Skälig ersättning utbetalas mot räkning från 
den förtroendevalde. 
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19 §  Försäkring  
 
Kommunen tecknar grupplivförsäkring för förtroendevalda med 40 % 
totalt årsarvode eller mer. 
 
20 §  Utbetalning 
 
För att kunna få ersättning enligt dessa bestämmelser ska den förtroen-
devalda vid varje tillfälle begärs fylla i underlag och lämna till sekrete-
raren. 
 
Arvoden och ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas månads-
vis enligt löneutbetalningssystemet för kommunens anställda. Årsar-
vode betalas ut för innevarande månad med 1/12. Övriga ersättningar 
betalas ut i efterskott. 
 
Uppkomna kostnader ska kunna styrkas med kvitto, biljetter samt i 
förkommande fall intyg från arbetsgivare eller motsvarande. 
 
21 §  Tolkning av bestämmelserna  
 
Det ankommer på kommunstyrelsens arbetsutskott att tolka tillämp-
ningen av dessa bestämmelser. 
 



 
 

 
Titel: Ersättning till förtroendevalda 

9 (9) 

Id nr:  0:7   
 

Tjänstgöringsgrad  
 
1. Årsarvoden  
 

Uppdrag Tjänst-
görings-
grad idag 

Tjänst-
göringsgrad 
2019-01-01 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd  100 %  100 % 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, kommunal-
råd 

 75 %  75 % 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tillika oppo-
sitionsråd 

 67,5 %  67,5 % 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, inläsningsarvode. 
Utgår ej till de tre kommunalråden 

 5 %  5 % 

Kommunfullmäktiges ordförande  10 %  25 % 
Kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande  6 %  6 % 
Valutskottets ordförande  1 %  1 % 
Ordförande i kommunrevisionen  10 %  10 % 
Vice ordförande i kommunrevisionen  6 %  6 % 
Revisorer  5 %  5 % 
Revisorer i kommunala bolag - 1% 
 
Innehas poster nedan av något av de tre kommunalråden utgår ej arvodet 

 

Miljö- och byggnämndens ordförande  30 %  30 % 
Miljö- och byggnämndens vice ordförande  3 %  3 % 
Valnämndens ordförande  1 %  1 % 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande  50 %  60 % 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens vice ordfö-
rande 

 5 %  6 % 

Socialnämndens ordförande  50 %  60 % 
Socialnämndens vice ordförande  5 %  6 % 
Ordförande i gemensam nämnd för Närvård Frostvi-
ken, se not 1 

 25 %  25 % 

Vice ordförande i gemensam nämnd för Närvård 
Frostviken, se not 1 

 2,5 %  2,5 % 

Ordförande i Strömsunds Hyresbostäder AB  25 %  25 % 
Vice ordförande i Strömsunds Hyresbostäder AB   2,5 %   2,5 % 
Ordförande i Strömsunds Utvecklingsbolag AB  25 %  25 % 
Vice ordförande i Strömsunds Utvecklingsbolag AB  2,5 %  2,5 % 
Ordförande i Jämtlandsvärme AB  25 %  25 % 
Vice ordförande i Jämtlandsvärme AB,  2,5 %  2,5 % 
Ordförande i tillgänglighetsrådet  1 %  1 % 
Ordförande i kommunala pensionärsrådet  1 %  1 % 
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2.   Arvoden och ersättningar till den som har mindre än 15 % totalt 

årsarvode i Strömsunds kommun 

  

Arvode/ersättning Ersättning  
Sammanträdesarvode 1,5 % av månadsarvode 

för KS ordförande 
Protokollsjustering 300 kr/tillfälle 
Underskrift av socialnämndens vice ordfö-
rande eller av nämnden utsedd ledamot av-
seende myndighetsersättning beslut eller 
myndighetsutövning 

300 kr/tillfälle 

Maximal ersättning till anställd för förlorad 
arbetsinkomst 

 1 569 kr/dag 

Schablonersättning för förlorad inkomst till 
egen företagare 

2 % av arvode för KS 
ordförande/månad 

 

 

3. Färdtidsersättning  

Färdtid Ersättning 2016 
De första 10 timmarna under en kalender-
vecka 

 100 kr/timme 

Färdtid därutöver under kalenderveckan  150 kr/timme 
 

 

4.   Resetillägg vid endagsförrättning mer än 30 km från stationering-
sorten  

Resetillägg Ersättning 2016 
Bortavaro mer än sex timmar  75 kr 
Bortavaro mer än tio timmar  150 kr 
 
 

Not 1:  

Kommunen har antingen ordförande eller vice ordförande i gemensam 
nämnd för Närvård i Frostviken. Byte sker varje mandatperiod. 

Ta bort 

Ta bort 
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§ 48  Dnr 2017.378 041 
 
Bygdeavgiftsmedel 2018 
 
Länsstyrelsen Jämtlands län anhåller i en skrivelse den 31 november 2017 
om kommunens prioriteringar och yttrande över inkomna ansökningar 
om bygdeavgiftsmedel. På grund av felsummering i kommunstyrelsens 
beslut tas Strömsfonden om.   
 
Strömsfonderna 
 
Yrkande 3 

Ordföranden föreslår följande ändringar på upprättat förslag: 
 
Nr 22 – Ansökan från Strömsunds Motorklubb ökar från 688 080 kronor 
till 789 760 kronor. 
 
Nr 23 – Ansökan från Strömsunds ridklubb tillstyrks med 125 000 kronor. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på eget ändringsyrkande och finner bifall 
till detta. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ansökningarna tillstyrks och avstyrks enligt bilaga. 

 
 
  
 

  



Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar

7983-2017 Alanäsets byförening 117 400

Flytbrygga, stenpir vid kajen Alanäs
7836-2017 Havsnäs Bygdeförening 0 Ingen fiberförening som 

Byggnad av fibernät
kommunen bygger 
nätet via Servanet.

7703-2017 Ringvattnets bygdegårdsförening 58 000

Upprustning av bygdegården
7686-2017 Faxebygdens Byalag 285 000

Panel inkl. handikappramp vid entré
7829-2017 Russfjärdens Fiskevårdsområdesförening Avslag i brist på medel 

Vassklippningsutrustning och vattentank
7546-2017 Vågdalens Hembygdsförening Avslag i brist på medel 

Byte av tak på hembygdsgården
7546-2017 Vågdalens Hembygdsförening Avslag i brist på medel 

Inköp av dieseldrivet elverk
7656-2017 Ångermanälven och Vapstälvens vattenråd 200 000

Förslag miljöförbättring Faxälven
7347-2017 Hallvikens byalag 143 600

Ombyggnad av utrymningsväg Hallvikens skolbyggnad
7963-2017 Hallvikens VA-anläggningar Ek förening Avslag i brist på medel 

Slamavskiljare, markbädd, avloppsledning
7774-2017 Hillsands Byalag

Ombyggnad, tillgänglighetsanpassning
7914-2017 IFK Strömsund 70 000

Anslutning till fjärrvärmenätet
7922-2017 IFK Strömsund 61 250

Upprustning av A-plan/fotbollsplan
7520-2017 Näsvikens Båtklubb Ek förening 253 800 Avslag i brist på medel 

2 300 000

Belopp Aus förslag KS 
beslut

1 117 400

3 58 000

4 285 000

5 60 690

6 285 000

7 35 000

8 400 000

9 143 600

10 320 000

11 393 275

12 70 000

13 61 250

14



Investering, flytbryggor
7698-2017 Strands Byförening 52 500 52 500

Målning utomhus och ny entré
8035-2017 Strands ek förening för vattenförsörjning och avlopp 1 326 409 Avslag i brist på medel 

Investering vattenverk för byns invånare
7737-2017 Ströms Hembygdsförening 45 000 Avslag i brist på medel 

Nyanskaffning av åkgräsklippare
7738-2017 Ströms Hembygdsförening 50 000

Byggnadsvård Storstugan och Hölada
7782-2017 Strömsunds Golfklubb 90 000 90 000

Ihopbyggnad klubbhus
20 7381-2017 Strömsunds Gymnastikförening 100 000

Investering i nya redskap
21 7545-2017 Strömsunds Konstforum 8 081

Snörasskydd på fastigheten Katten
8032-2017 Strömsunds Motorklubb 1 014 150 789 760

Ombyggnad av motorcrossbana
7787-2017 Strömsunds ridklubb 125 000 125 000

Markförbättring av hagmark för hästar
7939-2017 Strömsunds Sportskytteklubb Avslag i brist på medel 

Utveckling av pistolskyttecentrum
8034-2017 Svaninge bygdegårdsförening Avslag i brist på medel 

Takbyte på bygdegården
7706-2017 Tjärnnäsets Vägsamfällighet Avslag i brist på medel 

Trafiksäkerhetsförbättringar
7449-2017 Torsängs förskola Avslag i brist på medel 

Köksrenovering, förskolan
7727-2017 Vattudalens Båtklubb 162 000 Avslag i brist på medel 

Upprustning av hamnområdet, fd. Flottningskajen

200 000

15

16

17

18 50 250

19

8 081

22

23

24 520 425

25 385 725

26 60 000

27 325 385

28



7930-2017 Vattudalens Båtklubb Avslag i brist på medel 

Upprustning M/S Svaningen
7446-2017 Öjarns Byförening 40 375 40 375

Byte av grundpelare till samlingslokal
7447-2017 Öjarns Byförening 45 000 45 000

Byte av takrännor, dränering av mark
7448-2017 Öjarns Byförening 40 000 Avslag i brist på medel 

Byte av ytterpanel, renovering innervägg
7813-2017 Strömsunds skoterallians 331 000 231 000

Upprustning av skoterlederna i Strömsund
(Även upptagen under Fjällsjöfonden)

Medel att fördela:2 466 966

7 348 315 2 466 966

29 75 000

30

31

32

33
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§ 49 Dnr 2018.70 253 
 
Försäljning av fastigheten Strömsund Jorm 1:55. 

 
Strömsunds kommun äger en fastighet i Jorm som ligger i den skogs-
bruksplan som togs fram i december 2012. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att besluta efter upprättat förslag. 
  
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Fastigheten Jorm 1:55 bjuds ut till försäljning. Fastighetsmäklare anlitas 
för uppdraget. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
datum 
2018-02-28 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Thord Engström 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

 
Försäljning av fastigheten Strömsund Jorm 1:55. 

kommun äger en fastighet i Jorm som ligger i den skogs-bruksplan som 
togs fram i december 2012. 

 
Jorm 1:55 har en totalareal om 49 ha varav 25 ha utgör skogsmark, övrig 
myr och kalfjäll. Virkesförrådet uppgår till ca 1 703 m3sk. Skogen består 
av gammal fjällbjörkskog med höga naturvärden och flera vattendrag där 
man inte bedriver skogsbruk. Avstånd till bilväg är ca 1,7 km. 

 
Fastigheten ligger inom fjällbarrskog som inte får avverkas då det inte är 
möjligt att föryngra på dessa höjdlägen. Fastigheten saknar ett skogligt 
värde men har ett visst jakt- och naturvärde.  
 
Teknik- och serviceförvaltning ser ingen anledning av ett fortsatt kommu-
nalt ägande av fastigheten Jorm 1:55 och föreslår därför att den bjuds ut 
till försäljning. För att nå en bredare marknad föreslås att fastighetsmäk-
lare anlitas för uppdraget. 
 
Initierare 
Thord Engström, Teknik- och serviceförvaltning.  

 
Förslag till beslut och motivering 
 
Fastigheten Jorm 1:55 bjuds ut till försäljning. 
Fastighetsmäklare anlitas för uppdraget. 

 

Underskrift 

…………………………   ………………………. 
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§ 50 Dnr 2018.87 291  
 
Byggnation av Frostviksskolan 
 
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har sedan 2012 tillsammans 
med Teknik- och ser-viceförvaltningen haft uppdraget att arbeta med lo-
kalminskning av skollokaler i Gäddede och Backe. 

 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att besluta efter alternativ C enligt bilaga. Teknik- 
och serviceförvaltningen ges i uppdrag att genomföra kartläggningen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 april. 
  
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Det genomförs en kartläggning av kommunens investeringsbehov för pe-
rioden 2019-2022 innan ytterligare beslut om större investeringar fattas. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen ges i uppdrag att genomföra kartlägg-
ningen till kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 april. 
 
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
Datum 
180312 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen  

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna, Lars Melander mfl.  

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Lokaleffektivisering Frostviksskolan 

Bakgrund 
 
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har sedan 2012 tillsammans med Teknik- och ser-
viceförvaltningen haft uppdraget att arbeta med lokalminskning av skollokaler i Gäddede och 
Backe. Detta ärende avser endast Gäddede o Frostviksskolan. 
 
Under 2015 gick man från tre skissförslag på ombyggnad till ett ombyggnadsförslag.  
Kalkylen, inkl. rivning, som togs fram i november 2015 visade i det skedet på en kostnad om ca 
20 Mkr. Kalkylen byggde på ett skissförslag med många osäkerheter och det var inget lokalpro-
gramsarbete genomfört. 
 
Samma månad beslutade kommunstyrelsen att arbetet med lokaleffektiviseringen skulle fort-
sätta. Ett fördjupat lokalprogramsarbete startade som mynnade ut i ett förslag till en mer detalje-
rad planlösning. Bygget inkl. rivning kalkylerades nu till 33,7 Mkr (maj 2017).  
 
Orsakerna till kostnadsökningen redovisades vid ett möte i början av juni. Samtidigt redovisades 
också kostnaderna för ersättningslokaler i samband med ombyggnaden som bedömdes uppgå 
till ca 8 Mkr samt en grov kalkyl på vad en nybyggnad skulle kunna kosta.  
 
I samband med det mötet fick BKUF o TSF uppdraget att ta fram en blockskiss på en nybyggnad 
för att få fram ett mer precist ytbehov. Utöver det även en LCC-kalkyl för att jämföra ombygg-
nad med nybyggnad. LCC-kalkyl o blockskiss återredovisades till ksau under senhösten 2017. 

 
Skolbyggnaden i siffror 
 
Själva skolbyggnaden har idag ett bokfört värde på 84 000 kr. 
 
Nedlagda kostnader i ett historiskt perspektiv är: 
Investeringar:  Utbyggnad Hus C 1991  ca 14 Mkr 
   Hiss 2001  ca 1 Mkr 
   RWC o WC 2003 ca 600 tkr 
   Brandskyddsåtg. 2008 ca 165 tkr 
   Brandskyddsåtg 2011 ca 80 tkr 
 
UH, akut o planerat: 2012 96 kr/kvm 
   2013 61 kr/kvm 
   2014 439 kr/kvm  Avser badhuset 
   2015 123 kr/kvm 
   2016 54 kr/kvm 

Medel kommunen 130 kr/kvm 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 3 
Datum 
180312 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen  

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna, Lars Melander mfl.  

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Jämförelsetal mellan ombyggnad o nybyggnad 
 

   Idag Ombyggnad  Nybyggnad 

Yta totalt (Bruksarea), m2  3167 2082  1624 

BKU hyr, m2  2722 1884  1624 

Hyra BKU, Mkr  2,14 2,77  3,2 

Hyra övriga, Mkr                           0,2 0,2   

Investering, Mkr     33,7  45,5 

Ersättningslokal vid ombyggnad     8    

Rivning     1,7  3 

Antal m2/elev (100 barn o elever, 1‐15 år)  27 19  16 

Energiförbrukning, kWh/m2  270* 150  50 

Ytuppgifter är exkl. bad o gymnastik   
*Bedömd siffra. Totalt 320 kWh/m2 då badet ingår.   

    
Övrigt 
 
I kalkylen är ingen hänsyn tagna till ev. bidrag som kan gå att söka för åtgärder på utomhusmil-
jön (Boverket) samt förbättrad säkerhet väg (Trafikverket).    
 
I denna kalkyl är ingenting räknat på att hanteras som underhåll vilket gjordes i Hoting. 

 
Kostnad för nya lösa inventarier tillkommer. Exakt omfattning endast delvis klarlagt. 
 
I investeringsbudgeten finns idag 14 700 tkr avsatta varav 3 400 tkr redan upparbetade. Då tids-
ramen förskjutits kommer det inte att upparbetas så många miljoner under 2018. 
 
Kompletterande ärendebeskrivning 
 
Under åren 2019-2022 kommer det att bli en mycket stor utmaning för alla kommuner att klara 
välfärden. Det innebär att vi inte kan räkna med överskott som kan finansiera våra behov av in-
vesteringar. Varje investering måste därför prövas noga. Behoven av kommunala investeringar 
bör kartläggas för hela perioden, för att en prioritering ska kunna ske. 
Med anledning av detta kompletteras ärendet med ett alternativ 3, som innebär att inga beslut 
om stora investeringar fattas innan denna kartläggning är gjord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 3 
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Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen  

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna, Lars Melander mfl.  

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Motivering till förslag till beslut 
 
Nybyggnadsalternativet kräver en större investering och ger därmed en högre lokalhyra per år. 
Fördelen är en byggnad med en effektivare yta, längre livslängd samt lägre energiförbrukning. 
 
Fördelen med ombyggnadsalternativet är en lägre årlig hyreskostnad. Nackdelen är den relativt 
höga engångskostnaden för ersättningslokaler under ombyggnadstiden, högre energikostnad 
samt kortare livslängd på byggnadsstommen. 
 
Inga beslut om större investeringar fattas förrän kartläggningen av behoven av kommunala in-
vesteringar för perioden 2019 – 2022 är gjord. 
 
 
Förslag till beslut  
 
Till kommunstyrelsen lämnas nu tre alternativ till beslut att välja mellan: 
 

Alt. A Kommunstyrelsen beslutar om att investera i en nybyggnad och tillskjuter återstå-
ende medel för genomförandet. 
 
Alt. B Kommunstyrelsen beslutar om att investera i en ombyggnad och tillskjuter återstå-
ende medel för genomförandet. 
 
Alt. C Kommunstyrelsen beslutar att det genomförs en kartläggning av kommunens in-
vesteringsbehov för perioden 2019-2022 innan ytterligare beslut om större investeringar 
fattas. 

 
 
 

Anneli Svensson  Richard Persson 
Kommundirektör  Chef Teknik- och serviceförvaltning   
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§ 51 Dnr 2018.48 212 

 Dnr 2018.49 212  
 
Yttrande till Kommunstyrelsen över kommunövergripande 
översiktsplan, samt LIS plan, för Vilhelmina kommun 

Strömsunds kommun har tagit del av Vilhelmina kommuns föreslagna 
översiktsplan. Miljö- och byggavdelningen har upprättat ett förslag till 
yttrande.   
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga. 
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  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  Bankgiro 991-1918 
 

   Vilhelmina kommun 
    
  
 
 

Yttrande till Kommunstyrelsen över kommunövergripande 
översiktsplan, samt LIS plan, förVilhelmina kommun 

 
Strömsunds kommun har tagit del av samrådsförslaget till kommun-övergri-
pande översiktsplan för Vilhelmina kommun och vill ge följande synpunkter. 
 
Översiktsplanen är välskriven och beskriver många olika perspektiv och möj-
ligheter, i såväl nutid som framtid, för Vilhelmina kommun. Kommunerna 
har, som inlandskommuner, många gemensamma utmaningar för framtiden 
och samarbete och samsyn kan stärka båda kommunernas ställning i mellan-
norrland. 
 
Strömsunds kommun saknar dock tydliga beskrivningar av mellankommu-
nala frågor i översiktsplanen och skulle därför vilja belysa några gemen-
samma, viktiga områden för kommunerna: 
 
1. Besöksnäringen är mycket viktig för såväl Vilhelmina som för Strömsunds 
kommun. Kommunerna skulle här gemensamt bättre kunna marknadsföra na-
tur- och kulturvärden för att öka antalet besökande. Hur kan vi tillsammans 
utveckla Stekenjokkområdet och Vildmarksvägen? 
 
2. Vad gäller olika typer av exploateringar, till exempel mineralbrytning, är 
det viktigt att det finns en samsyn och att kommunerna samråder över 
kommungränserna om exploateringar.  
 
Riksintresse för mineralbrytning i Stekenjokk, har i Strömsunds kommuns 
översiktsplan skrivits fram som ett prioriterat riksintresse före de andra riksin-
tressena i området. (Länsstyrelsen i Jämtlands län anser dock inte att detta 
riksintresse ska prioriteras före de andra riksintressena). 
 
3. Kommunerna har mycket gemensam infrastruktur. För besöksnäringens 
skull bör ett samarbete om och samordning av skoter- och vandringsleder ut-
föras. Så kallade ”transitleder” för skotertrafik kan utvecklas ytterligare. 
 



  
Kommunstyrelsen 
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2018-03-06 
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Vårt dnr: 2018.0320 
 
 

 

  

  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  Bankgiro 991-1918 
 

Strömsunds kommun vill också poängtera de gemensamma intresset för gott 
underhåll av de gemensamma vägar som kommunerna berörs av. E45 är för 
Strömsunds kommun ett mycket viktigt kommunikationsstråk. 
 
Inlandsbanan skrivs i Strömsunds kommuns översiktsplan fram som en inte-
grerad del i ett sammanhållet nationellt järnvägssystem. Det är av stor vikt att 
samtliga inlandskommuner gemensamt verkar för en utveckling av Inlandsba-
nan. Strömsunds kommun anser i sin översiktsplan att Inlandsbanan ska ut-
göra riksintresse för kommunikation. 
 
Ett utökat samarbete kring Vilhelmina flygplats borde också ligga i Vilhelmi-
nas intresse. För närvarande är det i huvudsak Åre-Östersunds flygplats som 
är det ”naturliga valet” för kommuninnevånarna i Strömsunds kommun. 
 
4. Kommunerna har gemensamma samebyar, där det kan vara lämpligt med 
gemensamma synsätt på bete, flyttleder med mera, för att kunna beakta ren-
näringens hela årscykel. 
 
5. Kommunerna har gemensamma vattensystem, där ett arbete över kommun-
gränserna är av stor vikt. För närvarande arbetar vi gemensamt i Ångermanäl-
vens och Vapstälvens vattenråd, men samarbetet kan utvecklas ytterligare.  
 
6. Vilhelminas LIS plan berör inte Strömsunds kommun, varvid kommunen 
inte har något att erinra avseende denna. 
 
 
 
Anders Bergman 
Miljö- och byggchef 
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Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2018-03-18 
 
 

1 (1) 
 
Vårt dnr 2017.345 
 
 

 

  

  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  Bankgiro 991-1918 
 

  Förvaltningsrätten i Härnösand 
  Box 314 
      871 27 Härnösand 
 
 

Laglighetsprövning mål nummer 5345-17. 
 
Göran Edman ./. Strömsunds kommun angående laglighetsprövning en-
ligt kommunallagen.  
 
Förvaltningsrätten har erbjudit Strömsunds kommun att yttra sig i mål an-
gående laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

                                                
Strömsunds kommun har inget ytterligare att anföra över Edmans ytt-
rande daterat 2018-02-13, än det som kommunen tidigare anfört.  
 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
datum 
2018-03-16 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Ekonomichef 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Årsredovisning 2017 Strömsunds kommun 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat bokslut och för-
slag till årsredovisning för år 2017. 
 
Initierare 

Ekonomichef  
 
Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

 
1 Årsredovisning och bokslut för år 2017 godkänns. 
 
2 Öronmärkningen för infrastrukturella omställningskostnader avgår 
med 2,4 mnkr. Återstående saldo är 1,3 mnkr. 
 
5 Resultatutjämningsreserven, RUR, ökas med 1,5 mnkr inom balans-
kravsutredningen. Nytt saldo för reserveringen är 48,5 mnkr. 
 
6 Fastställa balanskravsresultatet till plus 25,6 mnkr, samt att inga tidigare 
balanskravsunderskott finns att reglera. 
 
7 Fastställa kommunens redovisade resultat till plus 27,4 mnkr, och kon-
cernens redovisade resultat till plus 31,8 mnkr.  
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
Veronica Hjorter Stenklyft 
 
Bilagor 
Förslag till Årsredovisning 2017 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
datum 
2018-03-15 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Ekonomichef 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

 
Förklaring till kommunfullmäktiges presidium med anled-
ning av förväntad anmärkning från revision 

Kommunstyrelsen kan även i år anta att revisorerna kommer att rikta an-
märkning mot kommunstyrelsen för bristande följsamhet mot lagen om 
kommunal redovisning, samt kommer att avstyrka att kommunens årsre-
dovisning för 2017 godkänns. 
 
Kommunen gjorde en avsiktsförklaring 2015 i väntan på Regeringens be-
slut av ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” SOU 2016:24. Försla-
get som kom i mars 2016 avseende pensionsredovisningen gick helt i linje 
med kommunens redovisning.  
 
I januari 2018 överlämnade Regeringen sin lagrådsremiss. Där finns inte 
förslaget med om införande av fullfonderingsmodell för pensionsredovis-
ningen. Regeringen har bedömt att man behöver utreda vidare vilka kon-
sekvenser en ny redovisningsmodell för pensionsförpliktelser får på eko-
nomin för kommuner och landsting, samt hur detta påverkar kravet på 
god ekonomisk hushållning och balanskrav. 
 
Ny kommunal redovisningslag kan efter beslut börja gälla från och med 1 
januari 2019, men då utan förändrad pensionsredovisningsmodell. 
 
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

 
Kommunens tidigare avsiktsförklaring ligger fast i väntan på Regeringens 
beslut av ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” SOU 2016:24, samt 
den vidare utredning om konsekvenser gällande redovisningen av pens-
ionsförpliktelser.  
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
Veronica Hjorter Stenklyft 
 
Bilaga 
Kommunfullmäktigebeslut § 12 per 2015-02-25   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2015-02-25 17 

 

 
§ 12 Dnr 2015.45 040 
 
Pensionsredovisningsmodell 
 
Kommunen redovisar sedan år 2006 sina pensioner enligt principen att alla 
kända pensionsskulder ska finnas med i balansräkningen (så kallad fullfonde-
ringsmodell). 
 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) säger att endast nya pensionsskul-
der från och med år 1998 ska finnas upptagna i balansräkningen (så kallad 
blandmodell). 
 
Enligt tidigare uttalanden har kommunstyrelsen för avsikt att följa den kom-
munala redovisningslagen vad gäller pensionsredovisningsmodell, men inte 
preciserat vilket år detta kan ske. 
 
Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) hade förslag på en ny rekommen-
dation som enligt tidigare besked väntades bli klar i november 2014. 
Regeringen tillsatte en utredning – En ändamålsenlig kommunal redovisning, Dir. 
2014:125 - i augusti 2014, och därmed slutförde inte RKR sin rekommendat-
ion. Utredningen ska vara klar i mars 2016, och om det blir någon lagändring 
kan den troligen träda ikraft tidigast år 2018.  
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi ser positivt på att denna fråga blir 
utredd av Finansdepartementet! 
 
Kommunens syfte med val av redovisningsmodell har hela tiden varit god 
ekonomisk hushållning. Fördelning av resurser till verksamheterna ska ske på 
bästa sätt, och inte påverkas negativt av ökade pensionsutbetalningar. Om re-
dovisningsmodellen skulle förändras från år 2016 har kommunen cirka 10 
mkr att minska på verksamheterna, utöver eventuella underskott som inte är 
hanterade från föregående år. 
 
Ett antal åtgärder har gjorts för att ta ansvar och planera för de kommande stora 
pensionsutbetalningar (uppkomna under den tiden då kommunsektorn expan-
derade kraftigt, och man förutsåg inte då att man behövde lösa den framtida 
finansieringen).  
 
Detta arbete påbörjades kring år 2000 och har resulterat i gjorda försäkrings-
lösningar för 85 mkr, och 202 mkr är nu hittills överförda till en pensionsstif-
telse.  

  

Justering (sign)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2015-02-25 18 

 

 
§ 12 forts. 
 
Preliminärt kan pensionsstiftelsen lämna gottgörelse (utbetala) till kommunen 
från år 2018. På detta sätt stärks kommunens ekonomi de år pensionsutbetal-
ningarna förväntas vara som allra störst. 
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi föreslår följande: 

1. Kommunen fortsätter att redovisa enligt så kallade fullfonderingsmo-
dellen fram till den kommande lagändringen, alternativt den gamla lagen 
om det inte blir någon förändrad lagstiftning på området. 
 

2. Kommunen fullföljer sin plan för pensionsstiftelsen. 
 

3. Kommunstyrelsen följer Finansdepartementets utredning. 
 

Beredning 
 
Kommunstyrelsen § 46/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen fortsätter att redovisa enligt så kallade fullfonderingsmodellen 
fram till den kommande lagändringen, alternativt den gamla lagen om det 
inte blir någon förändrad lagstiftning på området. 
 

2. Kommunen fullföljer sin plan för pensionsstiftelsen. 
 

3. Kommunstyrelsen följer Finansdepartementets utredning. 
 

Reservationer 
 
Britt-Inger Roos (c), Ylva Hansson Glantz (v), Göran Edman (rd) och Mona 
Bjurström (rd) reserverar sig mot beslutet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
Kommunrevisionen 
 

  
Justering (sign)  

10


	Kallelse /Underrättelsetill Sammanträde
	1. Information om budgetramar
	2. Information från Strömsundshälsan
	3. Information från gemensamma nämnden för upphandling
	4. Information från kommunstyrelsens ordförande
	5. Begäran om tilläggsanslag för feriearbetare 2018
	§ 41 Begäran om tilläggsanslag för feriearbetare 2018
	6. Fiberanslutning av företag i Strömsunds kommun
	§ 42 Fiberanslutning av företag i Strömsunds kommun
	7. Motion om frukt
	§ 43 Motion om frukt
	Motion
	Svar på motion
	8. Beslut om bidrag 2018 från intresseföreningen Flåsjöbygdens Vindkraftfond
	§ 44 Beslut om bidrag 2018 från intresseföreningen Flåsjöbygdens Vindkraftfond
	9. Nedskräpning Backe
	§ 45 Nedskräpning Backe
	10. Yttrande över Vattenmyndigheternas delsamråd
	§ 46 Yttrande över Vattenmyndigheternas delsamråd
	11. Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
	§ 47 Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
	12. Bygdeavgiftsmedel 2018
	§ 48 Bygdeavgiftsmedel 2018
	13. Försäljning av fastigheten Strömsund Jorm 1:55.
	§ 49 Försäljning av fastigheten Strömsund Jorm 1:55.
	14. Byggnation av Frostviksskolan
	§ 50 Byggnation av Frostviksskolan
	15. Yttrande till Kommunstyrelsen över kommunövergripande översiktsplan, samt LIS plan, för Vilhelmina kommun
	§ 51 Yttrande till Kommunstyrelsen över kommunövergripande översiktsplan, samt LIS plan, för Vilhelmina kommun
	16. Motion Strömsunds kommun – på väg mot en fossilfri framtid
	Bilaga sid. 1 
	17. Laglighetsprövning enligt kommunallagen
	Bilaga sid. 2-6
	18. Årsredovisning 2017 Strömsunds kommun
	Bilaga sid. 7
	19. Förklaring till kommunfullmäktiges presidium med anledning av förmodad anmärkning från kommunrevisionen
	Bilaga sid. 8-10 
	20. Delegationsbeslut
	21. Delgivningar



