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  Lena Haglund 
 
 Ordförande .........................................................................   
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Organ  Kommunstyrelsen 
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 Övriga närvarande 
 
 Lena Haglund, sekreterare 
 Anneli Svensson, kommundirektör 
 Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 88-91 
 Gudrun Eriksson, kommunledningsförvaltningen, § 88-91  
 Jörgen Jönsson, teknik- och serviceförvaltningen, § 93  
 Hans-Erik Jansson, kommunledningsförvaltningen , § 93 
 Lars Melander, teknik- och serviceförvaltningen, § 73 
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§ 72 
 

Ändring i föredragningslistan 
 
Följande ärenden läggs till i föredragningslistan: 
 
• Revidering av matpolicyn 
• Förfrågan om köp av del av fastigheten Strömsund 2:26 
 
Ärende nr 3 Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism, JHT, fr.o.m. 2018 
utgår i avvaktan på beslut i styrelsen för JHT. 
 
_____   
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§ 73 
 
Information om nya idrottshallen 
 
Lars Melander, teknik- och serviceförvaltningen, informerar om den nya 
idrottshallen. 
 
Arbetet har gått bra och kostnadskalkylen ser ut att hålla. 
 
Slutbesiktningen är planerad till den 23 augusti 2018. 
 
_____  
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§ 74 Dnr 2017.122 805 
 
Ansökan från funktionshindrades föreningar om hyresbidrag 

Hyresavtalen med Taxi Strömsund kostar 78 225 kronor per år.  Före-
ningarna har fått 50 000 kronor per år i bidrag från kommunen. 
 
Nu har man hittat en ny lokal som finns att hyra från den 1 juni 2017. Hy-
ran är 25 800 kronor/år. 
 
Föreningarna anhåller i en skrivelse den 30 mars 2017 om 25 800 kronor i 
hyresbidrag för perioden 1 juni 2017-31 maj 2018. 
 
50 000 kronor har betalats ut för perioden 1 september 2016-31 augusti 
2017. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 75/2017 
 
Yrkande 

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

1. Föreningarna beviljas 8 600 kronor i hyresbidrag för perioden  
 1 september-31 december 2017 och 25 800 kronor för perioden 

1 januari–31 december 2018. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget, ändamål 350, respektive 

år. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Funktionshindrades föreningar 
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§ 75 Dnr 2017.131 106 
 
Ansökan om extra verksamhetsstöd till Brottsofferjouren i 
Jämtland 

Primärkommunala nämnden rekommenderade kommunerna att från och 
med 2015 höja det årliga verksamhetsstödet till Brottsofferjouren i Jämt-
land med 140 000 kronor. Denna ansökan omfattar begäran om beslut gäl-
lande extra verksamhetsstöd för 2017. Ansökan om extra verksamhets-
stöd gällande Strömsunds kommun omfattar 9 800 kronor för 2017. 
 
Brottsofferjouren i Jämtland är en ideell verksamhet som arbetar i samt-
liga kommuner i Jämtlands län med stöd och hjälp till brottsdrabbade. 
 
Grundbidraget för verksamheten är 460 000 kronor fördelat på samtliga 
kommuner i Jämtlands län. Detta grundbidrag har varit detsamma sedan 
2006 och då belastningen utifrån ärendemängd fördubblats sedan 2006 
och medfört ökade kostnader är Brottsofferjouren nu i stort behov av  
extra verksamhetsstöd. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 76/2017 
 
Yrkande 

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

1. Brottsofferjouren beviljas 9 800 kronor i extra verksamhetsstöd för 2017. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 

2017. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Brottsofferjouren 
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§ 76 Dnr 2017.150 143 
 
Förvärv av aktier i Inera AB 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling 
av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare 
inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemen-
samma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. 
Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vård-
guiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.  
 
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB 
har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting 
och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksam-
heten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare an-
knytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfat-
tande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den  
7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av 
aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat 
beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella till-
trädesdagen den16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att 
köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting 
och regioner.  
 
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom 
ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med po-
litiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner 
samt tre tjänstemän.  
 
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjuk-
vårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna 
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, om-
sorg och samhällsbyggnad.  
 
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kal-
lade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan 
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i 
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s upp-
drag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksam-
hetsutveckling genom digitala lösningar.  
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§ 76 forts.

Förslag till beslut 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskil-
ling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Beredning 

Arbetsutskottet § 78/2017 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Strömsunds kommun förvärvar 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Före-
tag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöver-
låtelseavtalet.

2. Strömsunds kommun godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och
att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsav-
tal.

3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter
2017. 

_____ 
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§ 77 Dnr 2017.126 001 
 
Ansvarsutövande 2016 

Revisorerna har att granska all verksamhet årligen. Denna granskning av-
ser kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande och ingår som 
en del av den årliga granskningen. Med ansvarsutövande menas styrel-
sens/nämndernas aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kon-
trollera verksamheten. Granskningen är del av det underlag som behövs 
för revisionsberättelsen. Varje nämnd presenteras i separat rapport, 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får en samlad rapport medan 
nämnderna endast har fått respektive rapport. 
 
Granskningen visar att kommunstyrelsen och respektive nämnd i stort 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, kontrollera och rap-
portera tilldelat uppdrag. Det finns dock vissa brister inom enskilda 
nämnder. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 79/2017 
 
Yrkande 

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

Kommunstyrelsen tar del av rapporten. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommunrevisionen 
PwC 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2017-05-30  9  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 78 Dnr 2017.153 042 

Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Jämtlands 
län 

Årsredovisning 2016 har upprättats för förbundet. 
 
Revisorerna har den 21 april 2017 avlämnat revisionsberättelse och till-
styrkt att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 80/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisningen godkänns. 
 
_____  
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§ 79 Dnr 2017.151 003 
 
Uppföljning av internkontrollplan 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 december 2016, § 314, om internkon-
trollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2017. Planen har upprät-
tats i samarbete med förvaltningscheferna för framtids- och utvecklings-
förvaltningen, kommunledningsförvaltningen och teknik- och serviceför-
valtningen. 
 
Följande uppföljningar ska göras den 9 maj 2017: 
 
Kommunledningsförvaltningen 
• Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen till och med den 31 decem-

ber 2016, se bilaga 1. 
• Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige till och med den 31 de-

cember 2016, se bilaga 2. 
• Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 
• Praktikplatser, redovisning av antalet praktikplatser under året 
• Sjukskrivningar, redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 28 mars 2017.  
• Uppföljning av fiberutbyggnad 

 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
• Regionalt yrkesvux 
• Program för inflyttning och integration 
• Ungdomsarbetslösheten 

 
Teknik- och serviceförvaltningen 
• Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten 
• Investeringar, se bilaga 3 
• Färdtjänst 
• Inköp 

 
Kommunstyrelsen, övrigt 
• Minicertus i Gäddede 
• Idrottshall, redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den  

30 maj 2017. 
• Frostviksskolan, redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 

30 maj 2017. 
 

Strömsund Turism 
• INTILL-projektet 
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§ 79 forts. 
 
Redovisning av uppföljningarna 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 

Socialnämnden, miljö- och byggnämnden, barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden och gemensam nämnd för närvård i Frostviken har alla upprät-
tat internkontrollplaner.  
 
Socialnämnden genomför uppföljningar av internkontrollplanen löpande 
under året beroende på vilken del som följs upp. Utöver de löpande upp-
följningarna har de genomfört en uppföljning i januari 2017 av hela pla-
nen. 
 
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken gör uppföljningar löpande 
under året av de olika delarna i planen och de har gjort en uppföljning av 
hela planen i februari 2017. 
 
Miljö- och byggnämnden har sina uppföljningar kvartalsvis och har gjort 
en uppföljning av hela planen i februari 2017. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har reviderat sin plan under året. 
Uppföljning för kultur- och fritidsdelen har gjorts i april och för skolan i 
augusti. Ingen uppföljning görs på hela planen i dagsläget. De kommer 
att se över sina rutiner för internkontrollplanen under 2017. 
 
Praktikplatser 

Arbetsmarknadsenheten har under första kvartalet 2017 gjort en förfrågan 
om praktik i kommunens verksamheter för 23 personer. Av dessa 
har 22 personer fått praktikplats.  
 
En förteckning som omfattar ca 70 möjliga praktikplatser i kommunens 
verksamheter överlämnades i mars 2017 till Arbetsmarknadsenheten.  Ru-
tinerna vid förfrågan om praktikplatser i kommunen har förtydligats för 
Arbetsförmedlingens och kommunens personal. 
 
Uppföljning av fiberutbyggnad 

I dagsläget har kommunen 231 fiberanslutningar i Strömsunds kommun, 
fördelat på 213 villaanslutningar (Lorås, Hoting, Tullingsås), 12 företag 
och 6 kunder i flerfamiljshus. 
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§ 79 forts. 
 
Ca 900 beställda villaanslutningar är ute på upphandling nu, för bygg-
nation i år 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 
Regionalt yrkesvux 

Personal från Komvux i Strömsunds kommun deltog under januari 2017 i 
en länsövergripande grupp som utformade en gemensam ansökan om 
regionalt yrkesvux.  
 
Utifrån Skolverkets beslut har en regional fördelning av beviljade platser 
skett. Den visar att Strömsunds kommun kan få upp till 15 statsbidragsfi-
nansierade årsstudieplatser för 2017. För varje årsstudieplats som kom-
munen får statsbidrag för ska kommunen själv finansiera motsvarande 
antal årsstudieplatser.  
 
Den 20 december 2016 beslutade kommunstyrelsen att framtids- och ut-
vecklingsförvaltningen skulle beviljas ett tilläggsanslag på 375 000 kronor 
för 2017 för att genomföra regionalt yrkesvux. Detta motsvarar en kom-
munal medfinansiering på 7,5 platser, dvs. en total volym på 15 platser 
under 2017.  Skolverkets beslut ger möjlighet till en fördubblad totalvo-
lym men kräver då en fördubblad kommunal medfinansiering.  
 
En kontinuerlig uppföljning av volymerna inom yrkesvux kommer att gö-
ras per 30 september 2017 och tillställas kommunstyrelsen. 
 
Program för inflyttning och integration 

Arbetet med att följa upp programmet pågår och ambitionen är att kunna 
presentera ett förslag till nytt program under september 2017. 
 
Ungdomsarbetslösheten 

DUA-överenskommelsen mellan Strömsunds kommun och Arbetsför-
medlingen som tecknades den 31 december 2015 har följts upp och revi-
derats. I uppföljningen kan vi bland annat se att: 
 
• samverkan kring unga prioriteras i större utsträckning 
• den uppsökande verksamheten har förbättrats/utvecklats 
• fler insatser sker gemensamt 
• unga får snabbare insatser 
• uppföljningen av insatserna för de unga har förbättrats 
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§ 79 forts. 

DUA-styrgrupp och arbetsgrupp fortsätter sitt arbete under 2017 och 
kommer bland annat att prioritera frågor kring: 

• samlokalisering 
• samverkan kring bristyrken 
• gemensamma kartläggningar 
• stöd i studierna för de vuxna 
• utveckling av insatser som särskilt främjar de unga nyanländas möj-

lighet att etablera sig i arbetslivet 
 
Arbetsförmedlingens statistik från mars 2017 visar att ungdomsarbetslös-
heten, mätt som andel öppet arbetslösa i åldern 18-24 år och andel i pro-
gram med aktivitetsstöd, har minskat med 2,1 procentenheter jämfört 
med mars 2016. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten 

Nöjdhet med maten enligt ”Happy or not” för skolan 

Vattudal/Hedenvind  60% 
Bredgård  77% 
Hjalmar Strömer  61% 
Backe  68% 
Hoting/Tåsjö  77% 
Gäddede  66% 
Hammerdal  60% 

Nöjdhet med maten på äldreboenden enligt enkät 

Hammerdal  100% 
Backe  93% 
Gäddede  95% 
Tåsjö  91% 
Strömsund  89% 
Hoting  92% 
 
Förändringar inom kostverksamheten 

Flytten av produktion av matlådor från Backe är klar. 

Sammanslagning till ett produktionskök i Hammerdal är klart. 

Kosten har i dag ingen personal i förskolekök.  

Maten till Brismarksgården tillagas i centralköket i Hoting. 
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§ 79 forts. 

Färdtjänst 

Färdtjänstresor 2016 var totalt 7 181 resor. Av dessa var 5 703 sittande och 
1 401 med handikappbuss. Kostnaden för färdtjänstresor var 5, 4 miljoner 
kronor. Resor med riksfärdtjänst var 77 resor och kostnaden cirka 300 000 
kronor. 
 
Inköp 

Ledningsgruppen beslutade innan årsskiftet om ny kontrollplan för köp-
trohet, se bilaga. Den första kontrollen gjordes den 4 april 2017, se bi- 
laga 4. 
 
Kommunstyrelsen, övrigt 

Minicertus i Gäddede 
Ambulansen är på plats i nya lokalerna sedan december 2016 och har nu ”bott in 
sig”. Skyddsrond genomfördes den 8 mars 2017 och gemensam genomgång med 
fastighetsägare, teknik- och serviceförvaltningen, närvårdschef, ambulansen och 
räddningstjänsten (polisen ej närvarande)  den 21 mars 2017. Det finns vissa åt-
gärdspunkter kvar men samverkan fungerar bra. Polisen har dock inte visat sig i 
de nya lokalerna. 
 
Strömsund Turism 

INTILL-projektet 

Den senaste sammanställningen över medfinansiering! 
Täcker halva projekttiden och visar att vi ligger bra till  
med medfinansiering egen arbetad tid, 105 %, se bilaga 5. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 81/2017 
 
Kommundirektören har uppdaterat uppgifterna när det gäller praktik-
platser. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna upp-
följningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Uppföljningen godkänns. Bilagor 
_____  



1 

Uppföljning av fattade beslut i kommunstyrelsen t.o.m. 2016-12-31 
Ärende Beslutsdatum Beslut Uppföljning 2017-05-09 
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. 

De har haft ett möte med räddnings-
tjänsten 2016-11-28 där det bestämdes att 
kommunen ska mäta vilka brandposter 
som kan leverera det flöde som rädd-
ningstjänsten behöver. Resten ska kunna 
tas bort och bara användas som spolpos-
ter (som vi själva behöver). Mätningar 
ska göras under våren. 

Lokaleffektivisering av skolor – 
Fjällsjöskolan och Frostvikssko-
lan 

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 sko-
lorna i Gäddede och fortsätter. Med anledning 
av rådande flyktingsituation anpassas åtgärder-
na på kort och lång sikt. 

För Fjällsjöskolan planerar man att ta 
fram lokalprogram under hösten 2017. 

För Frostviksskolan kommer förfråg-
ningsunderlag skickas i juni under förut-
sättning att skola får ersättningslokaler. 

Försäljning Fyrås skola KS 12-05-23 1. TSF får i uppdrag att sälja Fyrås skola/för-
skola. 

2. Kommunen fastställer priset för fastigheten till
100 000 kr exklusive mäklararvoden. 

Fastigheten kommer att annonseras ut i 
augusti. 

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

Den utsedda gruppen har haft ett möte 
hittills. 

Ansökan om ekonomiskt stöd 
för renovering av lärarbostaden 
i Jormvattnet 

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

Oförändrat läge sedan förra redovisning-
en.  

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

Klart 

Bilaga 1
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Ärende Beslutsdatum Beslut Uppföljning 2017-05-09  
Fastigheten Ydströms i Ham-
merdal 
 

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

2. Villkor för upplåtelsen avtalas mellan teknik- 
och serviceförvaltningen och Hammerdals IF när 
fastighetens byggnad är tömd och marken av-
städad av tidigare nyttjare. 

3. TSF uppdras att anmoda denne att snarast 
möjliggöra upplåtelsen. 
 

Hammerdals IF har nu möjlighet att 
nyttja stora delar av anläggningen.  
 
Fortsatt dialog förs om att friställa resten 
av anläggningen. 

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

Oförändrat sedan förra redovisningen. 
 
 

Fiberanslutning till kommunal 
verksamhet i Fyrås 

KS 15-11-17 1. Strömsunds kommun ansöker om medlem-
skap i Sönnansjöfiber ekonomisk förening i syfte 
att ansluta den kommunala förskolan i Fyrås till 
fibernätet. 

2. Kostnaden för anslutningen finansieras ur pott 
för infrastrukturella omställningsåtgärder. 
 

Utbyggnad pågår fortfarande, blir klart 
under andra halvåret 2017. 

Fiberanslutning till kommunal 
verksamhet i Görvik 

KS 15-11-17 1. Strömsunds kommun ansöker om medlem-
skap i Förenade Fiberbyar nr 1 ekonomisk före-
ning 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. 
 
 

Fiberanslutning till reningsverk och vat-
tenverk klart. 
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Ärende Beslutsdatum Beslut Uppföljning 2017-05-09  
Deltagande i upphandling av 
elektroniskt arkiv 
 

KS 16-04-26 1. Strömsunds kommun går med i upphandling-
en genom option. 

2. Kommunledningsförvaltningen, tillsammans 
med verksamhetsansvariga, får i uppdrag att ta 
fram en verksamhetsbeskrivning. 
 

Upphandlingen är överklagad och åter-
förvisad från kammarrätten till förvalt-
ningsrätten. 

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. 
 
 

Golvet är klart. 
Målning av fasaden beställd till somma-
ren, projektering av belysningsbyte på-
går, beräknas utföras under hösten 2017. 
Byte av belysning i samband med byte av 
stolar i biosalongen. Behov av två nya 
dörrar. Nytt utrymnings/brandlarm är 
krav från räddningstjänsten från och med 
2017-06-01.  
 

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. 
 

Renoveringen klar. 
 
Kommundirektören arbetar med att ta 
fram riktlinjer för hur lokalen ska använ-
das och hur kostnaderna ska fördelas. 
Ambitionen är att vara klar med detta 
senast  2017-06-30. 

Nya förskoleplatser i Ström-
sund 

KS 16-04-26 1. 2 miljoner kronor avsätts i investeringsmedel 
2016 för tillskapande av de föreslagna förskole-
platserna. 

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

Hus 1 är klart och hus 2 beräknas vara 
klart i 1 juni 2017. 
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Ärende Beslutsdatum Beslut Uppföljning 2017-05-09  
Överlåtelse av ADSL-bod KS 16-05-31 1.  Strömsunds kommun överlåter ADSL-boden i 

Görvik till Förenade Fiberbyar nr 1 Ekonomisk 
Förening under förutsättning att föreningen 
övertar kommunens anläggningsarrende för 
Strömsund Görvik 2:31. 

2.  Överlåtelse sker i samband med att fibernätet 
är utbyggt och ska tas i drift. 
 

Bredbandssamordnare har fått besked om 
att förenade Fiberbyar nr 1 inte vill överta 
kommunens ADSL-bod, utan har beslutat 
om en annan lösning för sitt fibernät. 

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 tillsvidareanställ-
ning inom bemanningsenheten.  
 

Nytt beslut om avtal i KS 170131. Förslag 
till avtal är gjort det är bara bilagorna 
som saknas. Elever kommer först 2018.  

Upptryckning av muralmålning KS 16-06-28 1. Muralmålning trycks upp på en vepa och den 
hängs upp i nuvarande matsal. 

2. Medel upp till 15 000 kronor avsätts för åtgär-
den och anvisas ur kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader. 
 

Just nu arbetas med texten för beskriv-
ning av konstnären. Arbetet beräknas 
vara klars senast i augusti 2017. 

Revidering av Energi- och kli-
matstrategin 

KS 16-06-28 1. Teknik- och serviceförvaltningen och kom-
munledningsförvaltningen får i uppdrag att följa 
upp klimat- och energistrategin och att den revi-
deras med mål till 2020. 

2. De ska även ge förslag till ett relevant urval av 
klimatåtgärder som ska inarbetas i strategin. 
 

Arbetet ej påbörjat. 

Medborgarförslag om uteplats 
mellan Granbacken och Ström-
backa 

KS 16-06-28 1. Kommunstyrelsen tar del av svaret. 

2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag 
att utreda frågan. 

En arbetsgrupp har lagt fram ett förslag 
för uteplatsen. Fastighetsförvaltningen 
håller på att ta fram ett kostnadsförslag 
på mark-beredningen. 
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Ärende Beslutsdatum Beslut Uppföljning 2017-05-09  
Anläggande av en ”Hälsans 
stig” 

KS 16-08-23 1. Kommunstyrelsen ser positivt på att ett pro-
menadstråk anläggs mellan hembygdsgården 
och Landön. 

2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag 
att i samverkan med lämpliga aktörer undersöka 
förutsättningarna för att anlägga ett sådant stråk. 

Bygdemedel för delar av stigen (spång-
ning) har beviljats.  
 
Övrig anslutning planeras av teknik- och 
serviceförvaltningen. 

Ansökan om tilläggsanslag för 
renovering av pumpstationer 

KS 16-10-25 1. AVA-enheten beviljas 353 700 kronor i till-
äggsanslag. 

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

Renoveringen av pumpstationerna är 
slutförd. 

Rivning av abandonerad fastig-
het Gisselås 2:54 

KS 16-10-25 1. Huvudbyggnaden på fastigheten Gisselås 2:54 
rivs. 

2. Kommunen bekostar rivningen. 

3. Medel, 215 000 kronor anvisas ur kommunsty-
relsens konto för oförutsedda behov (extra stats-
bidraget) 

Klart. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
i Strömsund kommun 2017-2020 

KS 16-10-25 1. Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i 
Strömsunds kommun tas fram. 

2. Ordförande och 2:e vice ordförande i kom-
munstyrelsen, ordförande och vice ordförande i 
socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt 
Strömsunds Hyresbostäder AB utgör arbets-
grupp för framtagande av förslaget. 

3. Kommunchefen får i uppdrag att utse ett tjäns-
temannastöd med relevant kompetens till ar-
betsgruppen. 
 

Förslaget är ute på samråd. 

Försäljning av ledningscen-
tralen, del av fastigheten Gärde 
3:24 

KS 16-10-25 Ledningscentralen inklusive en mindre tomtyta 
säljs genom annonsering. 

Fastigheten kommer att annonseras ut i 
augusti 2017. 
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Ärende Beslutsdatum Beslut Uppföljning 2017-05-09  
Försäljning av stationshuset, del 
av fastigheten Strömsund 3:6 

KS 16-10-25 1. Kommunen avvaktar med försäljning av stat-
ionshuset. 
 
2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för en försäljning. 
 

Utredning pågår. 

Försäljning av f.d. kommunhu-
set, fastigheten Hammerdal 
4:196 

KS 16-10-25 1. Kommunen avvaktar med försäljning av f.d. 
kommunhuset i Hammerdal. 

2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för en försäljning. 
 

Utredningen beräknas vara klar till 
KSAU den 13 juni 2017. 

Ansökan om anslag till byte av 
belysning samt regleringsdon 
för dimmning i Virveln på Fol-
kets Hus 

KS 16-11-22 1. För byte av belysning samt regleringsdon för 
dimmning i Virveln på Folkets Hus anslås upp 
till 200 000 kronor. 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsen konto för 
oförutsedda behov 2016 (extra statsbidrag) 
 

Byte av belysning är med i samma pro-
jekteringsarbete som underhållsbehovet 
av Folkets Hus och beräknas utföras un-
der hösten 2017. 

Ansökan om bidrag till etable-
ring av ett Beppe-museum vid 
hembygdsgården i Strömsund 

KS 16-12-20 1. Ströms Hembygdsförening beviljas totalt 
300 000 kronor i bidrag för etablering av ett 
Beppe-museum under förutsättning att förening-
en redovisar hur övrig finansiering ska lösas. 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utveckl-
ingspott 2016. 
 

Ingen redovisning har kommit in. 

Uppdraget att verka för vatten-
vård och fiskevård 

KS 16-12-20 Strömsunds kommun ställer sig positiv till att 
utreda möjligheten att dela på en eller flera tjäns-
ter med uppdrag att verka för vattenvård och 
fiskevård inom Ångermanälvens och Vapstäl-
vens vattenråd. 
 

Sollefteå kommun har också ställt sig po-
sitiv till detta. Kommunen behöver ut-
reda om en tjänst ska tillsättas. 

 



1 

Uppföljning av fattade beslut i kommunfullmäktige t.o.m. 2016-12-31 

Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2017-05-09 

Svar på motion om giftfri vardag 
kräver handling 

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

Klart 

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. 

Klart 

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. 

Klart 

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

KF 16-04-20 1. 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 fritidsav-
delningens budget. 
2. I andra hand se över möjligheterna
till att anlägga ett utegym vid Rotnä-
set, samt en skidlekplats. Men för att 
detta ska kunna genomföras måste 
finansieringen lösas. 
3. 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 klart. 

Skidlekplats har man uppe på Bygda. 
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Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2017-05-09  

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.  

3. Medel anvisas från kommunens 
extra statsbidrag 2016. 

Medel från AMIF är beviljat. 
 

Motion om att stärka varumärket 
Strömsunds kommun 

KF 16-06-22 Strömsunds Turism får uppgiften att 
till kommunstyrelsen föreslå åtgärder 
för att stärka varumärket. 

Ej klart, uppdraget kommer att läggas på den 
nya turismstrategen. 

Motion om ”Årets Gröna Guld” i 
Strömsunds kommun 

KF 16-11-16 1. Kommunen tar initiativ till att in-
stifta ett årligt ”Årets Gröna Guld” i 
Strömsunds kommun i samarbete 
med LRF:s kommungrupp. 

2. Att företaget nomineras vidare till 
den årliga Guldgalan på regional 
nivå från vår kommun. 

Ej klart, 

Fjärrvärme Gäddede 2016-12-14 Kommunen ansluter skolan, Levins-
gården och varmvatten för Forsgår-
den till en fjärrvärme-anläggning hos 
Jämtlandsvärme 

Det går enligt plan. Just nu håller de på med 
upphandlingar. 

 



Uppföljning investeringar april 2017 TSF

AVA
Investering Status

Åtgärder på Strömsunds ARV för att klara 
tillståndet 170405: Arbetet pågår, etapp 2 påbörjad.

Ny luftbehandlingsanläggning Hammerdals 
reningsverk 170405: Upphandling ute

Containers ÅVC 170407: Klart

Överbyggnad för kärlavfall Lidens ÅVC 170405: Pågår

Rörströms VA-verk, rening
170405: Inväntar ny utredning och kalkyl. Fn kör vi dit 
vatten.

Vattenskyddsområde etapp 1
170405: Gäddede fastställt. Ny ansökan för Backe och 
Rossön inskickad till Länsstyrelsen.

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

Vattenskyddsområde etapp 3 Ej påbörjat. 

Bevakning/larm VA

170405 Pågår. Our Energy slutför nu de påbörjade 
objekten, sedan bryter vi med dom. Ny plattformoch hur vi 
går vidare beslutas 170412.

Ombyggnad Vängel reningsverk 170407: Ej påbörjat. Inväntar barmark.

Invallning spillskydd kemikalietankar 
reningsverk 170407: Planering pågår.

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. Fortsätter 2017 

Brandskyddsåtgärder
20160923 Väntar in Boendeplan för bedömning vilka som 
är gruppboenden. 2017-04-05 Boendeplan ej klar

Byte golvbeläggning simhall Hoting

2017-04-05 Fördröjt pga skvalprännan var trasig och 
behövdes repareras sam kakel i bassängen lossat ca 200-
250 plattor

Motorvärmare Soltorpet Hammerdal Klart, återställning mark sommaren 2017 återstår
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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.  20170416  
Entrébygget klart                                   

Upprustning Forsgården inkl projektering 
21108

20160205: Nästan klart. Återstår trädäck i anslutning till 
matsalen                                                                                     
20161019: Beräknas klart 20161130. 20170406. Fördröjt 
pga kyla vid montering av ytterbelysning. 

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

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. 20170406: Något bättre än tidplanen. 
Sporthallen klar 20170823

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. 
20170406: Utskick av FU i månadsskiftet maj/juni

Armeraren 25103 20160205: Projektet pågår slutbesiktning Etapp I 
20160603. Verksamheten flyttar in 20160801. Etapp II 
påbörjas när lokalerna är tomställda.                                        
20161019: Arbetet beräknas klart 20161115. 20170406: 
Hus 2 beräknas klart 20170601. Återstår en del markarbete
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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. 
Klart

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. Klart

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. 
20170411:  På grund av förseningar från leverantör så 
nyttjades bara ca 114 tkr under 2016. Beräknar att arbetet 
fortlöper fram till semesterperioden.          

Gemensam infrastruktur

20160411: Från 2015 beräknas nyttjas Q3. 20161019: 
Kommer att nyttjas helt under november.20170411: 
Avslutades i november 2016. 

Kost

Serveringsdisk Vattudalsskolan Klart



Förslag kontrollplan köptrohetskontroller 
Inför återupptag av köptrohetskontroller mot avtalade leverantörer så föreslår jag det här 
upplägget. 

Period och metod 

Köptrohetskontroller görs till att börja med varannan månad enligt förslag till plan nedan. 
Varje avtalsområde kan undersökas på 3-6 månader beroende på antalet transaktioner. 
Kontroll görs på fakturanivå. 

Ekonomi tar ut utdrag ur ekonomisystemet baserat på avtalade leverantörer och noterar 
avvikelser från dessa. Upphandling kontrollerar avvikande fakturor och vem som varit 
beställare och matchar detta mot gruppen utsedda beställare.  

Information på rapporten 

Köptrohetskontroller genererar en rapport/sammanställning där följande info ska ingå: 

• Avtalsområde
• Datum för kontroll
• Period som kontrollerats
• Avtalade leverantörer
• Aktuella konton
• Totalt inköp på området
• Totalt inköp från avtalade leverantörer i faktisk siffra samt andel (köptrohet i

procent).
• Uppdelning per förvaltning avdelning när det gäller totalt inköp, inköp från avtalad

leverantör samt köptrohetsprocent. Dessutom alla avvikande fakturor listade där
datum, verifikatnr, ansvar, ändamål, aktivitet, leverantör och belopp ska framgå.

Kontrollplan 

Utifrån hur vår kontoplan ser ut och hur många avropar vi har samt hur branscherna ser ut 
så föreslås följande tvåårsplan (sedan upprepas detta följande två år)  

2017 

• TV, DVD, mfl
• Möbler
• Lek och hobby
• Lekplatsutrustning
• Järnhandelsvaror

2018 

• Kem-städ
• Kontorsmaterial och skolförbrukningsmaterial
• Köksutrustning
• Arbetskläder
• Läromedel
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BUDGET	  PROJEKT	  INTILL	  2015-‐2018,	  totalt	  projekttid	  3	  år

Avser	  egen	  medfinansiering	  rekv	  1-‐7,	  beslutade	  	  EU-‐bidrag	  rekv	  1-‐6	  och	  beslutade	  RV-‐bidrag	  rekv	  1-‐5

Totalt 2015-‐2016
Offentligt	  bidrag	  i	  annat	  än	  pengar Budget Utfall Budget	   Utfall Budget	  totalt Utfall	  totalt Utfall	  %
Malå	  kommun 102	  500	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   121	  440	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   205	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   207	  405	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   307	  500	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   328	  845	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   107%
Vilhelmina	  kommun 178	  410	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  650	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   349	  320	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   179	  190	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   527	  730	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   279	  840	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   53%
Strömsund	  kommun 178	  410	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   63	  690	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   349	  320	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   493	  020	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   527	  730	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   556	  710	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   105%
Åsele	  kommun 89	  205	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   54	  120	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   174	  660	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   133	  584	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   263	  865	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   187	  704	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   71%
Dorotea	  kommun 89	  205	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   14	  850	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   174	  660	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   192	  060	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   263	  865	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   206	  910	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   78%
total	  medfinansiering 637	  730	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   354	  750	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  252	  960	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  205	  259	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  890	  690	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  560	  009	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   83%

Finansiärer
Region	  Västerbotten 1	  457	  069	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  053	  412	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  084	  610	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  816	  358	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4	  541	  679	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  869	  770	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   63%
Storuman	   704	  452	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   704	  452	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  398	  788	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  398	  788	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  103	  240	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  103	  240	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%
Norsjö 151	  700	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   151	  700	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   303	  400	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   303	  400	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   455	  100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   455	  100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%
Malå 49	  050	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   49	  050	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   98	  100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   98	  100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   147	  150	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   147	  150	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%
Lycksele 330	  083	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   330	  083	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   660	  167	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   660	  167	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   990	  250	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   990	  250	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%
Vilhelmina 89	  205	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   89	  205	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   174	  660	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   174	  660	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   263	  865	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   263	  865	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%
Åsele	   89	  205	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   89	  205	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   174	  660	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   174	  660	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   263	  865	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   263	  865	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%
Dorotea 89	  205	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   89	  205	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   174	  660	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   174	  660	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   263	  865	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   263	  865	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%
Strömsund 89	  205	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   89	  205	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   174	  660	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   174	  660	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   263	  865	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   263	  865	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%
Lycksele	  flygplats 25	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   50	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   50	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   75	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   75	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%
Totalt	  medfinansiering 3	  074	  174	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  670	  517	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6	  293	  705	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  025	  453	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   9	  367	  879	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7	  695	  970	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   82%

Privat	  medfinansiering
Gold	  of	  Lapland 50	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   50	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   150	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   150	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%
Hemavan	  Tärnaby 50	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   50	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   150	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   150	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%
Totalt	  privat	  medfinansiering 100	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   200	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   200	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   300	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   300	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%

Summa	  medfinansiering

Offentligt	  bidrag	  i	  annat	  än	  pengar 637	  730	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   354	  750	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  252	  960	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  205	  259	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  890	  690	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  560	  009	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   83%
Offentligt	  kontantmedfinansiering 3	  074	  174	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  670	  517	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6	  293	  705	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  025	  453	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   9	  367	  879	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7	  695	  970	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   82%
Privat	  medfinansiering 100	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   200	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   200	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   300	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   300	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%
Summa	  medfinansiering 3	  811	  904	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  125	  267	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7	  746	  665	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6	  430	  712	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   11	  558	  569	  	  	  	  	  	  	  	  	   9	  555	  979	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   83%

Europeiska	  regionala	  fonden 3	  263	  155	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  119	  254	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   8	  220	  625	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  548	  226	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   11	  483	  780	  	  	  	  	  	  	  	  	   8	  667	  480	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   75%
(varav	  förskott) 400000 -‐300000 100000

Total	  finansiering 7	  075	  059	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6	  244	  521	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   15	  967	  290	  	  	  	  	  	  	  	  	   11	  978	  938	  	  	  	  	  	  	  	  	   23	  042	  349	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  223	  459	  	  	  	  	  	  	  	  	   79%

2015 2016
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§ 80 Dnr 2017.152 297 
 
Bidrag till drift av samlingslokaler 2017 

Ansökningstiden för bidrag till drift av samlingslokaler gick ut den  
3 april 2017. 
 
Annonsering har gjorts i lokaltidningen i januari. I samband med annon-
seringen i lokaltidningen den 27 januari lades även information ut på 
hemsidan. 
 
Följande dokument ska bifogas ansökan: 

• Årsmötesprotokoll 
• Verksamhetsberättelse för 2016 
• Ekonomisk redovisning för 2016 
• Revisionsberättelse för 2016 
 
Årsmöte kan, i undantagsfall, förläggas efter ansökningstidens utgång 
under förutsättning att alla övriga handlingar är kompletta. Protokoll ska 
skickas in när mötet har genomförts. Utbetalning av bidraget sker inte 
förrän protokollet har lämnats in.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen har gjort en sammanställning över 
de ansökningar som uppfyllt normen för bidrag till drift av sam-
lingslokaler, bilaga 1. 
 
Bilaga 2 redovisar de föreningar som inte haft årsmöte i tid samt nya för-
eningar som ansökt om bidrag och uppfyllt normen.  
 
I bilaga 2 framgår även vilka föreningar som sökt extra bidrag. 
 
Teknik- och serviceförvaltningens förslag till kommunstyrelsen är 
att 1 400 000 kronor fördelas på de föreningar som uppfyllt normen 
för bidrag till drift av samlingslokaler inklusive nya föreningar som 
uppfyllt normen enligt bilaga 1. Tåsjö hembygdsförening har sin lo-
kal i Kyrktåsjö och Tåsjö samhällsförening har sin lokal i Tåsjö. 
 
Resterande 250 000 kronor avsätts till extra bidrag enligt nedan för 
åtgärder som minskar driftskostnaden.  
 
Stora Blåsjöns Folketshusförening 1 500 kronor 
Yxskaftkälens Bygdegårdsförening 248 500 kronor 
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  § 80 forts. 
 

Beredning 

Arbetsutskottet § 82/2017 
 
Yrkanden 

* Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
* Nils-Bengt Nilsson (C) yrkar bifall till teknik- och serviceförvaltningens 
förslag:  
 
Resterande 250 000 kronor avsätts till extra bidrag enligt nedan för 
åtgärder som minskar driftskostnaden.  
 
Stora Blåsjöns Folketshusförening 1 500 kronor 
Yxskaftkälens Bygdegårdsförening 248 500 kronor 
 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner bi-
fall till detta. 
 
Proposition 2 

Ordföranden ställer därefter proposition på Nils-Bengt Nilssons yrkande 
och finner att detta avslås. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Tåsjö hembygdsförening, ny förening, godkänns inte. 
 
2. Bidrag betalas ut till föreningar enligt bilaga 1. 
  
3. Resterande 250 000 kronor delas i dagsläget inte ut. 
 
4. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av gällande be-

stämmelser för bidrag till samlingslokaler. Redovisning görs till kom-
munstyrelsen i oktober 
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Reservationer 

Nils-Bengt Nilsson (C), Göran Espmark (C), Catarina Espmark (M), Åse 
Ehnberg (M) och Göran Edman (RD) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för Nilssons yrkande. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
 
 
 
 

  



DRIFTBIDRAG 2017

Förening Driftskostnad
Fast 

boende
Varmbonad 

yta
Aktivitet+ 

besök 35 % drift Boende/10 Yta/20 Aktiviteter/50 Tot poäng
Poäng-   
tillägg Nytt bidrag

Alanäsets Folketshusförening 28 235 32 200 352,0 9 882 3,2 10 7,04 20,24 4 278 14 160

Alavattnets byförening 21 189 31 65 868,0 7 416 3,1 3,25 17,36 23,71 5 011 12 427

Björksjönäs-Stornäsets bygdegårdsförening 11 408 29 91 212,0 3 993 2,9 4,55 4,24 11,69 2 471 6 464

Brattbäckens samfällighetsförening 31 273 93 165 325,0 10 946 9,3 8,25 6,50 24,05 5 083 16 029

Bredkälens byförening 20 970 38 145 331,0 7 340 3,8 7,25 6,62 17,67 3 735 11 074

Byggnadsföreningen Jormstugan 31 357 142 290 2 460,0 10 975 14,2 14,5 49,20 77,9 16 465 27 439

Byggnadsföreningen SAGA, Gäddede 113 538 466 550 3 532,0 39 738 46,6 27,5 70,64 144,74 30 591 70 330

Ede bygdegård 29 345 177 93 2 734,0 10 271 17,7 4,65 54,68 77,03 16 281 26 551

Fagerdal-Gisselås byförening 10 590 96 120 319,0 3 707 9,6 6 6,38 21,98 4 646 8 352

Faxebygdens Byalag 51 324 93 510 1 125,0 17 963 9,3 25,5 22,50 57,3 12 111 30 074

Frostvikens Byaförening 13 702 13 152 289,0 4 796 1,3 7,6 5,78 14,68 3 103 7 898

Fyrås Föreningshus 90 626 163 622 1 105,0 31 719 16,3 31,1 22,10 69,5 14 689 46 408

Fågelbergets Bystuga 8 353 22 98 81,0 2 924 2,2 4,9 1,62 8,72 1 843 4 767

Grenås bygdegårdsförening 37 459 56 150 250,0 13 111 5,6 7,5 5,00 18,1 3 826 16 936

Gåxsjö Bygdegårdsförening 73 297 162 346 2 235,0 25 654 16,2 17,3 44,70 78,2 16528 42 182

Görviks Bygdegårdsförening 37 303 82 396 2 147,0 13 056 8,2 19,8 42,94 70,94 14994 28 050

Hallvikens bygdegård (skola) 59 040 117 362 559,0 20 664 11,7 18,1 11,18 40,98 8 661 29 325

Hammerdals Byggnadsförening 224 518 1117 1700 11 074,0 78 581 111,7 85 221,48 418,18 88 384 166 966

Harrsjöns Byalag 8 886 9 130 125,0 3 110 0,9 6,5 2,50 9,9 2 092 5 203

Havsnäs Bygdeförening 55 641 121 432 1 500,0 19 474 12,1 21,6 30,00 63,7 13 463 32 938

Heimlöuta hembygdsförening 45 096 56 265 1 078,0 15 784 5,6 13,25 21,56 40,41 8 541 24 324

Hillsands Byalag 18 832 45 150 1 040,0 6 591 4,5 7,5 20,80 32,8 6 932 13 524

Hotings byggnadsförening 245 974 776 1308 10 029,0 86 091 77,6 65,4 200,58 343,58 72 617 158 708

Håxås Skarpås byalag 10 561 95 67 171,0 3 696 9,5 3,35 3,42 16,27 3 439 7 135

Jansjö Bystuga 14 973 19 144 1 577,0 5 241 1,9 7,2 31,54 40,64 8 589 13 830

Kakuåsens bygdegårdsförening 21 900 35 175 782,0 7 665 3,5 8,75 15,64 27,89 5 895 13 560

Karbäckens Bygdeförening 24 390 58 215 699,0 8 537 5,8 10,75 13,98 30,53 6 453 14 989

Kilen-Helgeåkilens byförening 26 184 45 200 728,0 9 164 4,5 10 14,56 29,06 6 142 15 306

Bilaga 1



Förening Driftskostnad
Fast 

boende
Varmbonad 

yta
Aktivitet+ 

besök 35 % drift Boende/10 Yta/20 Aktiviteter/50 Tot poäng
Poäng-   
tillägg Nytt bidrag

Kvarnbergsvattnets bygdeförening (Kvarnfröjd) 18 713 19 178 279,0 6 550 1,9 8,9 5,58 16,38 3 462 10 012

Lidsjöbergs bygdegårdsförening 18 576 60 165 180,0 6 502 6 8,25 3,60 17,85 3 773 10 274

Lorås ungdoms- och Bygdegårdsförening 37 541 85 165 457,0 13 139 8,5 8,25 9,14 25,89 5 472 18 611

Lövberga Byalag 52 127 121 200 390,0 18 244 12,1 10 7,80 29,9 6 320 24 564

Lövviks Folketshusförening 13 795 34 312 95,0 4 828 3,4 15,6 1,90 20,9 4 417 9 246

Mårdsjöns bygdegårdsförening 4 477 24 152 80,0 1 567 2,4 7,6 1,60 11,6 2 452 4 019

Ringvattnets Bygdegårdsförening 27 970 40 100 2 325,0 9 790 4 5 46,50 55,5 11 730 21 520

Rudsjö Folketshusförening 24 081 49 204 460,0 8 428 4,9 10,2 9,20 24,3 5 136 13 564

Rossöns Folketshusförening 103 759 494 800 3 544,0 36 316 49,4 40 70,88 160,28 33 876 70 192

Rörströms Hembygdsförening 38 616 69 60 913,0 13 516 6,9 3 18,26 28,16 5 952 19 467

Sikås byförening 63 541 233 290 1 654,0 22 239 23,3 14,5 33,08 70,88 14 981 37 220

Siljeåsens byaförening 20 663 38 170 300,0 7 232 3,8 8,5 6,00 18,3 3 868 11 100

Silsjönäs Bygdegårdsförening 22 731 54 170 679,0 7 956 5,4 8,5 13,58 27,48 5 808 13 764

Stora Blåsjöns Folketshusförening 52 068 84 152 1 748,0 18 224 8,4 7,6 34,96 50,96 10 771 28 994

Strands Bygdegårdsförening 40 309 192 190 977,0 14 108 19,2 9,5 19,54 48,24 10 196 24 304

Svaningens Bygdegårdsförening 31 047 17 220 182,0 10 866 1,7 11 3,64 16,34 3 454 14 320

Tjärnmyrbergets Hembygdsförening 39 062 20 170 350,0 13 672 2 8,5 7,00 17,5 3 699 17 370

Tullingsås Byförening 70 695 156 340 2 844,0 24 743 15,6 17 56,88 89,48 18 912 43 655

Tåsjö Samhällsförening 33 077 276 124 535,0 11 577 27,6 6,2 10,70 44,5 9 405 20 982

Vågdalens hembygdsförening 35 627 31 200 382,0 12 469 3,1 10 7,64 20,74 4 383 16 853

Vängelsby Idrotts- och Byförening 47 450 80 400 1 066,0 16 608 8 20 21,32 49,32 10 424 27 032

Yxskaftkälens Bygdegårdsförening 34 583 84 210 479,0 12 104 8,4 10,5 9,58 28,48 6 019 18 123

Äspnäs Bygdegårdsförening 30 405 71 165 1 881,0 10 642 7,1 8,25 37,62 52,97 11 195 21 837

Öjarns Byförening 4 118 25 0 163,0 1 441 2,5 0 3,26 5,76 1 217 2 659

Östra Havsnäs byförening 19 432 19 140 346,0 6 801 1,9 7 6,92 15,82 3 344 10 145

Övre Flåsjöbygdens bygdegårdsförening 38 850 66 627 853,0 13 598 6,6 31,35 17,06 55,01 11 627 25 224

Totalsumma 2 289 277 6 629 801 247 2832,93 598 753 1 400 000



  

 
Datum 
2017-04-28 
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Driftsbidrag 2017 
 

 
 

Teknik- och serviceförvaltningen    
  

  

 
Följande föreningar har inte haft sitt årsmöte innan ansökningstiden gått ut  
2017-04-03: 

 
Hammerdals byggnadsförening Planerat 2017-04-06 
Silsjönäs bygdegårdsförening Planerat senare hälften av april 
Siljeåsens byaförening Planerat i maj 
Östra Havsnäs byförening Har inte angett tidpunkt för årsmötet 
Övre Flåsjöbygden bygdegårdsförening Har inte angett tidpunkt för årsmötet 

 
Nya föreningar som uppfyllt normen som ansökt om driftsbidrag 2017: 
 
Siljeåsen byaförening 
Tåsjö hembygdsförening (Kyrktåsjö) 

 
Följande föreningar som uppfyllt normen har ansökt om extra bidrag 2017: 
 

Förening 
Sökt 
bidrag Åtgärd Bygdemedel Kommentar 

Fagerdal-Gisselås byförening 25 000 Ekonomiskt tillskott      

Fyrås Föreningshus   Ekonomiskt tillskott    Ingen summa  

Görviks bygdegårdsförening  Ekonomiskt tillskott  Ingen summa 
Hammerdals Byggnadsför-
ening   Byte av golv i danslokalen   Ingen summa 
Kvarnbergsvattnets bygdeför-
ening (Kvarnfröjd) 346 250 Renovering kvarndamm 346 250 

Har fått bygdemedel 
till detta 

Lövberga Byalag 34 000 Ekonomiskt tillskott      
Stora Blåsjöns Folketshusför-
ening 9 500 Ny vattenpump     
Stora Blåsjöns Folketshusför-
ening 1 500 Reparation värmepump     
Yxskaftkälens Bygdegårds-
förening 262 150 Byte fönster och ytterdörrar    Minska värmeförlust 

Öjarns Byförening 69 750 
Byte grundplintar, takavvatt-
ning, dränering     

Övre Flåsjöbygens bygde-
gårdsförening  38 000 Byte av värmepump   

Fick 35 000 kr 2016 
för byte av värme-
pump. 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2017-05-30  18  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 81 Dnr 2017.157 524 
 
Samförläggning av kanalisation i Norråker  

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. 
 
Eon planerar att vädersäkra elnätet i Norråker under sommaren 2017 och 
det finns möjlighet att samförlägga kanalisation för fiber. Att samförlägga 
är ett kostnadseffektivt sätt att förbereda för framtida utbyggnad av bynät 
i området. 
 
Projektet är uppdelat i två delar. Kommunen har fått en preliminär offert 
på samförläggning för del 1av projektet. I dagsläget väntar Eon på till-
stånd från Trafikverket, vilket är avgörande för att projektet ska kunna 
komma igång enligt plan.  
 
Beräknad kostnad, Norråker del 1: 
Samförläggning av kanalisation: 540 000 kr 
Material:  130 000 kr 
Summa  670 000 kr 
 
Kommunen har ansökt om bidrag från Landsbygdsprogrammet för att 
bygga fibernät i Norråker, men inte fått beslut ännu. Vi räknar med att 
beslut kommer under juni månad 2017. Om kommunens ansökan beviljas 
erhålls bidrag på 50 % av ovanstående kostnader.  
 
Bredbandssamordnaren föreslår att samförlägga kanalisation i Norråker  
(del 1) till en kostnad på upp till 700 000 kronor.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 83/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2017-05-30  19  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 81 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kanalisation i Norråker (del 1) samförläggs till en kostnad på upp till 
700 000 kronor.  
 
_____  
 
Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
 
 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2017-05-30  20  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 82 Dnr 2017.162 041 
 
Resursförstärkning i Kommunalförbundet Partnerskap  
Inland – Akademi Norr 

Vid direktionens möte den 20-21 februari 2017 presenterade verksamhets-
chefen för Akademi Norr ett förslag om ny basorganisation för kom-
munalförbundet. 
 
Basen skulle bestå av en verksamhetschef på 100 %, en administratör på 
50 %, en koordinator för flexibla högskoleutbildningar på 20 % och en ut-
bildningsmäklare på 40 %. Detta skulle motsvara en lönekostnad på cirka 
1,6 miljoner kronor för kommunalförbundet. 
 
Direktionen föreslår att medlemskommunerna beslutar om justering av 
medlemsavgiften till kommunalförbundet enligt följande: 
 
• Medlemsavgiften ökas med 5 % för 2018. 

 
• Efterföljande år ökas avgiften i enlighet med Arbetskostnadsindex för 

arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 85/2017 
 
Yrkande 

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

1. Medlemsavgiften ökas med 5 % för 2018. 
 
2. Efterföljande år ökas avgiften i enlighet med Arbetskostnadsindex för 

arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). 
 
3. Medel anvisas ur budget för framtids- och utvecklingsförvaltningen. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Akademi Norr 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2017-05-30  21  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 83 Dnr 2016.337 277 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds kommun 
2017-2020 

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska 
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 
 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska minst innehålla följande 
uppgifter; 
 
•  kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbe-

ståndet 
•  kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 
• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 
 mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen 
 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av; 
 
•  den demografiska utvecklingen 
•  efterfrågan på bostäder 
•  bostadsbehovet för särskilda grupper 
•  marknadsförutsättningarna   
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2016, § 268, att tillsätta en ar-
betsgrupp för att utarbeta riktlinjer för bostadsförsörjningen. 
 
Arbetsgruppen har upprättat ett förslag till riktlinjer. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 11/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Riktlinjerna antas enligt bilaga. 
 
_____  
 



 

 

 

 

 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
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Förord 

Det är med glädje vi kan konstatera att befolkningen i Strömsunds kommun 
ökar! Därmed ökar även behovet av bostäder av olika slag. I dagsläget råder 
brist på bostäder i Strömsunds kommun. Genom god planberedskap 
tillgodoser kommunen behovet av bra bostäder och goda boendemiljöer för 
människor i olika skeden av livet, med varierat behov och önskemål.  
 
Tillgång till bostäder är en förutsättning för tillväxt, företagsetableringar och 
arbetstillfällen. Rekryteringsbehovet inom offentlig och privat verksamhet 
väntas öka de kommande åren till följd av pensionsavgångar och ökat behov 
av arbetskraft inom tillverkningsindustrin i främst Strömsund och 
Hammerdal. 
 
För att möjliggöra inflyttning och omflyttning på vår bostadsmarknad 
behöver det byggas fler bostäder. Genom dessa Riktlinjer för 
bostadsförsörjning pekar vi ut färdriktningen för hur detta ska gå till. Fram 
till år 2025 ska minst 50 nya hyresrätter byggas, nya bostadsområden för 
småhus planeras och detaljplaner aktualiseras. 
 
Den arbetsgrupp som tillsatts för att utarbeta Riktlinjerna för 
bostadsförsörjning har bestått av presidierna i kommunstyrelsen, 
socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt Strömsunds Hyresbostäder 
AB. Till vår hjälp har vi haft chefen för miljö- och byggavdelningen, 
socialchefen, chefen för teknik- och serviceförvaltningen samt ansvarig 
tjänsteman för äldreomsorgen. 
 
God läsning! 
 
 
Strömsund 2017-03-27 
 
Susanne Hansson, Kommunstyrelsens ordförande 
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1. Sammanfattning 

 
Med utgångspunkt i mål på nationell, regional och lokal nivå har 
bostadssituationen i Strömsunds kommun analyserats i en Riktlinje för 
bostadsförsörjning. 
 
Riktlinjen ger en bild som beskriver behov av bostäder för olika grupper 
som idag bor i kommunen. Behoven är beskrivna både utifrån dagens 
situation och med tanke på den förväntade befolkningsutvecklingen och den 
framtida demografiska strukturen. 
 
Kommunen har i den kommunövergripande översiktsplanen satt ett mål att 
befolkningen ska öka med en procent per år. För att möta detta mål behöver 
fler bostäder byggas. Då arbetsmarknaden i kommunen ökar bedöms 
möjligheten till inflyttning som god – om det finns attraktiva bostäder. 
 
Riktlinjerna för bostadsförsörjning beskriver avslutningsvis att antal 
aktiviteter som bör genomföras under perioden för att möta behoven.  
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2. Inledning 

 
I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar står det att varje 
kommun ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet ska vara 
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och 
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs. 
 
I Strömsunds kommuns översiktsplan från 2014 finns följande vision att 
läsa: 

 

”I Strömsunds kommun har vi det du behöver. Vi är en kommun för kvinnor 
och män, flickor och pojkar att bo, leva och verka i med goda 
förutsättningar och en fin miljö. Alla, som är eller vill bli, kommuninvånare 
har förutsättningar att skapa ett gott och tryggt liv nära naturen, med goda 
kommunikationer och möjligheter till meningsfulla aktiviteter och 
upplevelser, samt sysselsättning på en bred arbetsmarknad.” 

 

Fler invånare är en viktig faktor, bland annat för att trygga framtida 
arbetskraftsförsörjning och för att kommunens skatteunderlag ska vara 
stabilt. Ett prioriterat område i översiktsplanen är därför en god 
befolkningsutveckling, att vår kommun växer. För att detta ska vara möjligt 
behövs fler bostäder. Faktorer som inverkar på familjers beslut att flytta till 
och bo i Strömsunds kommun är närhet till rekreation, fritidsaktiviteter, 
service, skola och barnomsorg samt bra bostäder till konkurrenskraftiga 
priser.  

 

Riktlinjerna för bostadsförsörjning bygger på ett antal andra kommunala do-
kument och beslut som beskriver mål, ambitioner och strategier så som de är 
formulerade i dagsläget. Framtida ändringar i dessa dokument kan innebära 
konsekvensändringar i programmet för bostadsförsörjning. 
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3. Nationella och regionala mål, planer och program 

 
3.1 Nationellt mål för bostadspolitiken 
Det övergripande målet för bostadspolitiken i Sverige är en långsiktig väl 
fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud 
av bostäder som svarar mot behoven. 

 
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som ska nås till 2020 lyder: Städer, 
tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

 
Boverket presenterade i november 2011 en sammanställning över vilka 
nationella mål, planer och program som har betydelse för den fysiska 
samhällsplaneringen. Den visar att 21 olika politik- och/eller ämnesområden 
är av betydelse för den fysiska samhällsplaneringen. 28 nationella 
myndigheter som har ansvar inom ett eller flera av dessa områden har 
identifierats. Till områdena hör totalt cirka 100 relevanta nationella mål, 
varav drygt 40 kan betecknas som övergripande mål. De övergripande 
målen delas in i fem grupper: demografi, bebyggelse, ekonomi, natur och 
miljö samt infrastruktur.  

 
Strömsunds kommun har valt att särskilt knyta an till några av målen inom 
område samhällsplanering, gruppen bebyggelse: 

 
Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från 
social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med 
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk 
utveckling underlättas. (Prop.2011/12:1) 

 
Mål för samhällsplanering är: 

• En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar utveckling 
av städer, tätorter och landsbygd. 

• Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser 
kraven på effektivitet samtidigt som rättssäkerhet och medborgerligt 
inflytande säkerställs. 

• Goda förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler, 
etablering av företag och för annat samhällsbyggande samtidigt som 
en god livsmiljö tryggas.  

• Överväga möjligheterna att stärka hyresrättens ställning på 
bostadsmarknaden. 

• Underlätta studenters och ungas boende. 
• Förenkla byggreglerna för att skapa möjligheter att bygga fler och 

billiga bostäder för unga. 



7 
 

• Fortsätta bredda stödet för boendelösningar för äldre så fler äldre får 
möjlighet att välja en fungerande boendeform t.ex. trygghetsbostäder 
eller särskilt boende. 

• Inom ramen för den fortsatta boendesatsningen, ge stimulansmedel 
till kommuner som erbjuder lösningar för äldre att fortsätta bo 
tillsammans. 

 
Mål för bostadsmarknad är: 

• Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas 
efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 

 
Mål för bostadsbyggande är: 

• Långsiktigt hållbara byggnadsverk. 
• Effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett 

livscykelperspektiv verkar för effektiv resurs- och energianvändning 
samt god inomhusmiljö i byggande och förvaltning. 

• En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn. 
 

 

3.2 Regionala mål för bostadspolitiken 
I den regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län (2014), Jämtland-
Härjedalen 2030, innovativt och attraktivt finns det beskrivet att fler 
personer ska flytta till länet. Detta innebär att antalet bostäder måste öka. 
 
I målbilderna för 2030 i den regionala utvecklingsstrategin står det bland 
annat:  
 
Besöksnäring och attraktivitet 
Länet upplevs som en öppen plats där män och kvinnor i alla åldrar kan 
leva och utvecklas och dit många gärna återvänder. Jämtlands län lockar 
därför många inflyttare. Förutom tillgången till en ren och vacker natur, 
attraktiva bostadsmiljöer och närheten till fjällvärlden är goda 
kommunikationer, god offentlig och kommersiell service samt en livaktig 
och framgångsrik ideell sektor viktiga beståndsdelar i länets 
attraktionskraft. 
 
Infrastruktur och samhällsservice 
En högt nyttjande av modern IT-infrastruktur underlättar företagande och 
boende också i länets perifera delar. Kommunikationslösningarna är 
utformade för att ge bästa utfall vad gäller miljö, tillgänglighet, 
jämställdhet och trygghet. 

 

Demografiska möjligheter 
I Jämtlands län finns det gott om utrymme och stora möjligheter vilket 
lockat en inflyttad befolkning som också har föryngrat länet och gjort det 
mångkulturellt. Det är lätt att flytta till länet eftersom mottagandet är 
professionellt organiserat och ett framgångsrikt matchningsarbete ger en 
öppen och transparent arbetsmarknad. Den åldrande befolkningen är 
respekterad och uppskattad för sin erfarenhet och kompetens. 
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I Region Jämtland Härjedalens ”Regional strategi för ökad inflyttning och 
förbättrad integration 2015-2020” är en av målbilderna: Det är lätt att flytta 
till Jämtland Härjedalen eftersom mottagandet är välkomnande, nyfiket och 
professionellt organiserat. Inflyttning är önskvärd för att klara framtidens 
arbetskraftsförsörjning och utrikes födda ger regionen mångkultur, en 
global goodwill och öppnar våra sinnen. Regionen upplevs vara en plats 
där människor i alla åldrar kan leva och utvecklas. En god samhällsservice 
erbjuds alla invånare och det finns bra pendlingsmöjligheter till och från 
arbete och studier. 
 
Under området samhällsplanering beskrivs i strategin: I en långsiktig 
samhällsplanering är det viktigt att ta hänsyn till det ökade antalet utrikes 
födda i länet för att motverka segregation. Det ska finnas attraktiva 
bostäder i olika storlekar till rimliga priser. Den sociala servicen behöver 
utökas på flera orter. Kompetenshöjande insatser till berörda aktörer för att 
öka kunskapen om vikten av en ökad invandring till länet. Ökad samverkan 
över kommungränser för att 
underlätta boende, transporter och service är nödvändig. 

 
Under området Bostäder står det: För att öka inflyttningen till länet måste 
det finnas bostäder att flytta till. Samverkan mellan berörda aktörer kring 
insatser att ta fram fler boenden så att det överensstämmer med behoven. 
Hyreslägenheter är prioriterat, men det behövs nytänkande när det gäller 
boendeformer. Lediga hus på landsbygden ska marknadsföras. 
 

 

3.3 Kommunala mål för bostadspolitiken 
Beskrivning, framtidsanalys, ambitioner och målsättningar som finns i 
översiktsplanen från 2014 ligger till grund för arbetet med programmet för 
bostadsförsörjningen. Det som gäller bostadsplaneringen har aktualiserats 
och konkretiserats i de aktiviteter som beskrivs under ”Slutsatser”, sid 22.  
 
Översiktsplan 
I översiktsplanen fastslår kommunen en målsättning för boende och 
bebyggelse: Planera för trygga, attraktiva och tillgängliga bostadsområden. 
Översiktsplanens kartläggning, analyser, mål och viljeinriktningar utgör 
grunden för vad som anges i detta program. Översiktsplanens kapitel om 
Bebyggelseområden är av särskilt stor betydelse för utformandet av 
programmet. 
 
Övergripande kommunala mål 
Översiktsplanen från 2014 beskriver under Vision 2030 fem övergripande 
målområden för kommunen: 
 
”I Strömsunds kommun har vi det du behöver. Vi är en kommun för kvinnor 
och män, flickor och pojkar att bo, leva och verka i med goda 
förutsättningar och en fin miljö. Alla, som är eller vill bli, kommuninvånare 
har förutsättningar att skapa ett gott och tryggt liv nära naturen, med goda 
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kommunikationer och möjligheter till meningsfulla aktiviteter och 
upplevelser, samt sysselsättning på en bred arbetsmarknad. Vi är attraktiva 
att besöka”.  

 

God och hållbar livsmiljö för människor och näringsliv 
Kommunens viktigaste ansvar är att erbjuda och utveckla goda 
livsbetingelser som god boendemiljö, god utbildning, trygghet och omsorg. 
Kommunen ska driva sin kärnverksamhet till belåtenhet och effektivt, samt 
arbeta med att utveckla goda förutsättningar för näringslivet.  
 
Kommunen ska vara en knutpunkt i Norrlands inland med centrum för 
utbildning, kompetensutveckling och turism. 
 
Befolkningsutveckling 
Vi ser alla människor som en viktig resurs. Efter de goda och trygga 
uppväxtåren i vår kommun blir flickor och pojkar stimulerade till utbildning 
i kommunen, eller på annan ort, för att sedan bosätta sig i vår kommun. 
 
Befolkningsutvecklingen ska vara positiv och kommunen ska ha ett positivt 
flyttnetto. Befolkningen ska öka med en procent per år – 2030 är vi nästan 
15 000 boende i kommunen. 
 
Jämställdhet 
Jämställdhet är en av de fundamentala värdegrunderna som all kommunal 
verksamhet och planering vilar på. Jämställdhetsfrågor bör i 
översiktsplaneringen behandlas på liknande sätt som hållbarhet, miljömål, 
säkerhet och andra frågor som ingår i flera olika områden. 
Strömsunds kommun har genom beslut i kommunfullmäktige i december 
2006 undertecknat ”Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män 
på lokal och regional nivå”. Deklarationen är framtagen av europeiska 
kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation (CEMR). 
 
Genom undertecknandet har kommunen anslutit sig till deklarationens sex 
principer om jämställdhet och förbundit sig att verka för ett förverkligande 
av dessa. CEMR – deklarationen är ett verktyg för kommunen att integrera 
jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och den praktiska 
verksamheten. Den innehåller 30 artiklar som ska fungera som ett stöd för 
hur man går från ord till handling. 
 
Strömsunds kommun arbetar med jämställdhetsintegrering för att 
kvalitetssäkra att samhällets resurser tilldelas flickor och pojkar, kvinnor 
och män likvärdigt och bra och inte utifrån vilket kön de tillhör. En del i 
detta arbete är att skriva ”kvinnor och män” eller ”flickor och pojkar” i 
stället för ”invånare”, ”brukare”, ”ungdomar” eller ”vårdtagare” i mål, 
strategier, planer och andra styrdokument. Skrivningen fungerar ofta som en 
ögonöppnare för beslutsfattare och andra som läser texten. De påminns om 
att gruppen består av individer som kan bemötas ojämställt och att det är 
viktigt att följa upp att så inte sker. 
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Integration, mångfald och tillgänglighet 
Ett rättvist samhälle där alla kvinnor och män, flickor och pojkar blir sedda 
och bekräftade och där alla kan ta ansvar för sin egen försörjning och 
utveckling, är den bästa förutsättningen för att det goda samhället ska kunna 
växa och få en bra ekonomisk tillväxt. Det är samtidigt svårt för 
odemokratiska krafter och extrema yttringar att slå rot i ett sådant samhälle. 
 
Som samiskt förvaltningsområde ska Strömsunds kommun bland annat 
skydda och främja samers språk och kultur. Det innebär också att 
kommunen ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i 
frågor som berör dem. Kommunen ska så långt det är möjligt samråda med 
representanter för minoriteterna i sådana frågor och ska utforma sin 
verksamhet på ett sådant sätt att en dialog kan föras med företrädare för de 
nationella minoriteterna. 
 
Boende, verksamma och besökare kan ta sig fram till det som kommunen 
erbjuder. 
 
Förhoppningen är att arbetet med översiktsplaneringen ska vara en del i 
detta goda samhällsbyggande. Strömsunds kommun har undertecknat 
”Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå” som är framtagen av europeiska kommun- och 
regionförbundens samarbetsorganisation (CEMR). 
 
Miljöarbete och miljömål 
Miljöbalken är den centrala miljölagen i Sverige som syftar till att främja en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
 
Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 olika områden. 
Avsikten med miljökvalitetsmålen är att vår natur- och kulturmiljö skall 
bevaras i sådant tillstånd att utvecklingen blir miljömässigt hållbar samt för 
att miljöarbetet ska effektiviseras. 

 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har från de nationella miljökvalitetsmålen 
arbetat fram regionala miljömål. De regionala miljömålen är lika de 
nationella, men har justerats utifrån förhållandena i länet. 
Not. Vid riktlinjens upprättande finns inte längre några regionala miljömål, däremot finns 
ett antal preciseringar till respektive miljömål.  
 
Förutom att ha de nationella miljökvalitetsmålen och de regionala 
miljömålen till stöd i miljöarbetet antog kommunen år 2001 en lokal 
miljöpolicy. 
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Aktiviteter 
Bland de aktiviteter som nämns i översiktsplanen, för att Vision 2030 ska 
kunna nås, kan särskilt nämnas:  

• Planera för trygga, attraktiva och tillgängliga bostadsområden. 
• Aktivt arbeta för utbyggnad av fibernät och mobiltelefoni i 

kommunen. 
• Verka för en ökad grad av självförsörjning av energi, varor och 

tjänster. 
• Säkerställa framtida rekryteringsbehov.  

 

Utvecklingsfrågor 
Översiktsplanen beskriver utifrån vision 2030 fyra viktiga 
utvecklingsfrågor. Den fråga som har störst betydelse för Riktlinjerna för 
bostadsförsörjning rör befolkningsutveckling. Här skrivs att kommunen 
måste: 

• Öka attraktionskraften för unga, så att fler väljer att utbilda sig i 
kommunen, och efter eventuell vidareutbildning i annan kommun, 
har en önskan om att kunna bo och försörja sig i Strömsunds 
kommun. 

• Öka attraktionskraften för kvinnor, framförallt unga kvinnor. 
• Öka inflyttningen, från såväl nordiska som ickenordiska 

medborgare. 
• Uppbära en skattekraft, via sin befolkning, tillräcklig för att 

upprätthålla en god vård, skola och omsorg.  
 

Ställningstagande i översiktsplanen 
Kommunens översiktsplan tar upp ett antal ställningstaganden för varje, i 
planen, beskrivet område. För bebyggelseområden tas det upp 
ställningstaganden både för bebyggelse i tätort och för bebyggelse i 
landsbygd. 

 

Bebyggelse i tätort, ställningstaganden: 
• Planberedskap skapas för att kunna tillgodose efterfrågan på tomter 

främst i kommunens fem tätorter. 
• Markanvändning och förutsättningar för bebyggelse regleras 

närmare i befintliga och i framtida detaljplaner. 
• Tätorterna vårdas, så att skolmiljöer, service och bostadsområden får 

så hög kvalitet att det blir en positiv utvecklingsfaktor. 
• Goda miljöer skapas för äldre samt för personer med 

funktionsnedsättning. 
• Ny bostadsbebyggelse bör lokaliseras till attraktiva lägen med god 

tillgänglighet till skola och service. 
• Bostadsområden, centrumområden, parker och annan allmän 

utemiljö ska utformas så att den upplevs som trygg och säker för 
kvinnor och män, flickor och pojkar. 

• Befintlig infrastruktur som vägar, vatten och avlopp bör användas i 
möjligaste mån. 
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• Många detaljplaner i kommunen är gamla och inaktuella och 
behöver förnyas. 

• För områden som saknar detaljplan och områdesbestämmelser 
beskrivs i översiktsplanen för respektive tätort vilken särskild 
hänsyn som ska tas vid prövningen av tillkommande bebyggelse. 

• Ny detaljplan bör upprättas vid; ny sammanhållen bebyggelse, ny 
enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på 
omgivningen, byggnad som skall förläggas inom ett område där det 
råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse. 

• Nybyggnationer ska undvikas nära vattendrag där 
klimatförändringarna kan antas påverka vattenflöden. Hur långt ifrån 
dessa vattendrag det är lämpligt med nybyggnation ska avgöras i 
varje enskilt fall. 

• Vid etableringar av högre byggnader (över 45 meter) inom tätort ska 
samråd ske med Trafikverket, Luftfartsverket och Försvarsmakten. 

• Råd för vägar och gators utformning, VGU, från Trafikverket följs. 
• Kommunen ska samråda med Trafikverket vid planläggning och 

lovprövning kring järnvägar och vägar (säkerhetsavstånden i VGU 
används). Är dessa av riksintresse ska Trafikverket höras som berörd 
granne vid lovprövningen. 

 

Bebyggelse i landsbygd ställningstaganden:  
• Ny bebyggelse måste ta hänsyn till landskapsbild och värdefulla 

natur- och kulturmiljöer samt jordbrukets behov och möjligheter till 
utveckling. 

• Vid ny bebyggelse ska vatten och avlopp lösas på ett långsiktigt och 
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

• De allmänna intressen som angivits i de olika områdenas 
rekommendationer ska beaktas. 

• Vid etableringar av högre byggnader (över 45 meter) inom tätort ska 
samråd ske med Trafikverket, Luftfartsverket och Försvarsmakten. 

• Råd för vägar och gators utformning, VGU, från Trafikverket följs. 
• Kommunen ska samråda med Trafikverket vid planläggning och 

lovprövning kring järnvägar och vägar (säkerhetsavstånden i VGU 
används). Är dessa av riksintresse ska Trafikverket höras som berörd 
granne vid lovprövningen. 

 
LIS – landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
Kommunen har i översiktsplanen satt kriterier för LIS områden och 
geografiskt pekat ut ett antal LIS områden.  
 
Kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen 
Kommunen ska enligt bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, erbjuda 
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 
behöver särskilt stöd samt bostäder med särskild service för människor som 
av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin 
livsföring.  
Särskilt boende 
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Särskilt boende blir aktuellt när den enskilde har så omfattande behov av 
tillsyn, personlig omvårdnad och service dygnet runt att behovet inte kan 
tillgodoses i den bostad personen dittills har (ordinärt boende). Särskilt 
boende för äldre kan erbjudas i form av korttidsplats eller permanent bostad. 
Korttidsboendet ska tillgodose olika tidsbegränsade omvårdnadsbehov samt 
kunna erbjudas som avlösning av anhöriga.  
 
Bostad med särskild service enligt LSS 
Service- och gruppbostäder bör vara förlagda till vanliga bostadsområden. 
De bör utformas och placeras så att de inte får en institutionell prägel. Såväl 
lägenheter i flerbostadshus som friliggande villor eller radhus kan användas 
för gruppbostad. Gruppbostaden kan ordnas som en grupp friliggande 
bostäder där var och en har sin egen lägenhet och dessutom tillgång till 
gemensamma utrymmen. Servicebostad är en mellanform mellan ett helt 
självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.  
 
Trygghetsboende 
Trygghetsboende är en benämning för ett antal boenden för kvinnor och 
män som är äldre och/eller funktionshindrade. Trygghetsboenden är inte en 
särskild boendeform, det vill säga att det krävs inget biståndsbeslut för att 
flytta in. Erbjudande om lägenhet i trygghetsboende följer vissa lokala 
kriterier. Boendena är sinsemellan olika i storlek och belägenhet men alla 
har god fysisk tillgänglighet (markplan, hiss) samt vissa gemensamma 
utrymmen (matsal eller andra gemensamma lokaler för umgänge och 
aktiviteter).  
 
Program för integration och inflyttning 
Kommunfullmäktige har, 2014-04-16 § 24, antagit ett program för 
integration och inflyttning. Programmet innehåller bland annat politiska 
ställningstaganden och mål, regionalt och lokalt samarbete, samt strategi för 
fortsatt arbete.  
 
Programmet beskriver hur antalet invånare i kommunen kan ökas genom 
inflyttning, för att kunna stärka kompetensförsörjning och behålla service 
och andra funktioner.  
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4. Analys över bostadsmarknaden 
 

Strömsunds kommun, i norra Jämtland, är till ytan Sveriges sjätte största 
kommun. Befolkningen uppgick till totalt 11809 invånare, 5654 kvinnor och 
6155 män, den 31 december 2016. Cirka 60 % av befolkningen bor i någon 
av kommunens fem tätorter, 10 % i små byar (50-200 invånare) och 30 % i 
ännu glesare områden. 
 
4.1 Befolkning 
 
Befolkningsutveckling 
Befolkningen i kommunen har de senaste tio åren minskat med cirka 100 
personer per år. En viss utplaning har skett under åren 2010-2012 och en 
ökning har skett mellan åren 2015-2016. 
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Kommunens olika delar har mycket olika befolkningsunderlag. Störst andel 
boende är det i distrikten Strömsund och Hammerdal, medan distrikt som 
saknar tätort har ett lågt befolkningsunderlag. (2016 års siffror avser kv3) 
 

 
 

 

I Strömsund finns ett överskott av män (51,9 %) i förhållande till kvinnor 
(48,1 %). Motsvarande siffror för hela Sverige är 50,1 % män och 49,9 % 
kvinnor. (SCB 31 december 2015) 
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Befolkningen är äldre i kommunen än i övriga Sverige. I Strömsunds 
kommun är medelåldern 47 år, medan den är 41 år för hela Sverige. Den 
procentuella ålderssammansättningen visar hur Strömsunds kommun har en 
betydligt större andel invånare äldre än 65 år, än vad övriga Sverige har. 
(SCB 31 december 2015) 

 

 
 

 

In- och utflyttning, födda och döda 
Inflyttningen är mindre än utflyttningen, för alla redovisade år, förutom för 
män 2014. Likaså är antalet döda för både män och kvinnor större än antalet 
födda. (SCB 31 december 2015). Den 21 dec 2016 var flyttnettot +133 
personer. Till största delen beror deta på en ökad inflyttning av nyanlända. 
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Hushållens sammansättning 
Strömsunds kommun har ett lågt tal (2,03), för antal personer som bor i 
varje hushåll, i förhållande till andra kommuner i landet (medelvärde 2,22). 
I Jämtland bor det i genomsnitt 2,10 personer per hushåll, så även i 
förhållande till övriga kommuner i länet ligger Strömsunds kommun lågt. 
(SCB 31 december 2014) 

 

4.2 Befolkningsprognos och Marknadsförutsättningar  
En prognos för hur antalet invånare i kommunen kommer att förändras är i 
dagsläget mycket svår att göra. Vi har av tidigare prognoser sett att de har 
en hel del brister. Av befolkningssiffrorna i tidigare diagram kan man utläsa 
att befolkningsminskningen avtagit och till och med utläsa en 
befolkningsökning under det senaste året. I den kommunala översiktsplanen 
är visionen att befolkningen ska öka med en procent per år.  
 
Det är många faktorer som påverkar befolkningstillväxten. En mycket viktig 
faktor är naturligtvis tillgången till arbete. De senaste åren har antalet 
arbetstillfällen ökat i kommunen och med beaktande av de stora 
pensionsavgångar, som i närtid är större i Strömsunds kommun än i övriga 
Sverige, bör antalet arbetstillfällen fortsätta att öka. Vi ser under planens 
framtagande att ett stort antal arbetstillfällen är förestående i 
Hammerdalsområdet. En annan viktig faktor är den inflyttning som sker av 
nyanlända. Tillsammans medför detta att befolkningen i kommunen troligen 
ökar under de närmsta åren. Tyvärr är det dock osannolikt att alla delar av 
kommunen kommer att få en positiv befolkningstillväxt. Vi tror att tätorten 
Strömsund, samt Hammerdalsområdet kommer att växa, medan andra delar 
av kommunen kommer att förbli relativt intakta. Tidigare trender har visat 
på en inflyttning från glest befolkade områden till tätorterna, dels beroende 
på arbetstillfällen, men också på grund av bättre tillgång till service. 
Inflyttningen till tätorterna beror också på att det är i dessa områden som det 
erbjuds äldreboenden. Ökningen i Hammerdalsområdet tror vi även kommer 
att bero på möjligheterna att relativt enkelt kunna pendla från Hammerdal 
till Östersund, där arbetsutbudet är större. 

 

I kommunen finns det flera skolor för flickor och pojkar, utspridda över 
kommunens yta. Här finns fem högstadieskolor, belägna i de fem större 
orterna i kommunen, samt en gymnasieskola med ett brett programutbud i 
Strömsund. Förutsättningarna för att erbjuda en trygg och bra skolgång för 
barn och ungdomar i kommunen bedöms som mycket goda. 

 

4.3 Bostadsbestånd 
I kommunen bor majoriteten av invånarna i småhus (friliggande en- och 
tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). 2015 
fanns det 4310 lägenheter i småhus registrerade i kommunen av dessa ägdes 
över 90 % av fysiska personer. Vid samma tid fanns det 1535 lägenheter i 
flerbostadshus (bostadsbyggnader med tre eller flera lägenheter), varav cirka 
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60 % ägs av kommunens allmännyttiga bostadsföretag (Strömsunds 
hyresbostäder) och cirka 25 % av bostadsrättsföreningar.  
 
I kommunen finns det dessutom 363 specialbostäder (bostäder för 
äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder), varav 
över 70 % ägs av stat, kommun och landsting.  
 
3456 fritidshus fanns registrerade i kommunen 2015. (SCB 19 april 2016) 
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Tabellen nedan visar fördelningen av lägenheter i flerbostadshus, på olika 
orter och mellan olika hyresformer. Det finns ytterligare privata fastigheter 
med lägenheter (inte anslutna till Fastighetsägarna), men inte i någon större 
omfattning. Till exempel finns det privata hyresvärdar i Tåsjö och Norråker. 
Noteras bör att SCB:s statistik från april 2016 och den insamlade statistiken 
ovan skiljer sig åt med 93 lägenheter. 
 
Lägenheter i flerbostadshus 2017   

 Strömsunds 
hyresbostäder 

Bostadsrätter Privata (medlem i 
Fastighetsägarna) 

Summa 

Backe 56 0 0 56 
Gäddede 68 0 0 68 
Hammerdal 116 0 52 168 
Hoting 86 83 16 185 
Rossön 33 0 0 33 
Strömsund 555 342 221 1118 
Summa 914 425 289 1628 

 
 

Antal lägenheter/rum i särskilt boende för äldre i Strömsunds kommun 
2017. 

 
Särskilda boenden  Permanent bostad Korttidsplats 
Brismarksgården, Hoting 15  
Granbacken, Strömsund 33  
Gästis, Strömsund  5 
Levinsgården, Gäddede 13 2 
Närvårdsavdelningen, 
Strömsund 

 9 

Solbacken, Strömsund 35  
Tåsjögården, Kyrktåsjö 18 1 
Åshamra, Hammerdal 45 4 
Älvgården, Backe 28 2 
Totalt   187 23 

 
Antal lägenheter i trygghetsboenden i Strömsunds kommun 2017. 

 
Trygghetsboende  Antal lägenheter 
Forsgården, Gäddede 15 
Norrbygården, Norråker 6 
Rossöcenter, Rossön 22 
Soltorpet, Hammerdal 6 
Strömbacka, Strömsund 40 
Totalt 89 
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Det finns i nuläget cirka 50 lägenheter som ingår i service- och 
gruppbostäder i kommunen. Sex boenden finns inom Strömsunds tätort och 
en gruppbostad i Hammerdal. 
 
 
4.4 Köpeskilling 
Priserna för försålda småhus i kommunen är förhållandevis låga. I 
jämförelse med till exempel grannkommunen Östersund är prisbilden i 
Strömsunds kommun endast 20-25 % av priserna i Östersunds kommun.  
 

 
 

 
 
4.5 Planberedskap 
I kommunen finns lediga tomter för såväl byggande av småhus som för 
flerbostadshus. De senaste åren har kommunen avsatt medel för att revidera 
ett antal äldre detaljplaner i Strömsund och Hammerdal. Revideringarna har 
i huvudsak medfört en utökad byggrätt på tomten, att man ges möjlighet att 
bygga utifrån dagens krav. Fortfarande kräver vissa planer, fram för allt de 
från 1970- och 1980- talen, revideringar, då till exempel ”prickmark” kan 
omöjliggöra nybyggnation.  
 
I kommunen finns för närvarande goda möjligheter att bygga inom 
detaljplanelagda områden i kommunens olika delar.  
 
Intresse för tätortsnära byggande i strandnära lägen är stort, men byggande 
försvåras av gällande strandskyddslagstiftning. I den kommunala 
översiktsplanen från 2014 har kommunen pekat ut cirka 20 mil LIS 
områden. Detta har resulterat i byggande av fram för allt fritidshus, men 
även permanentbostadshus har varit aktuella. 
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4.6 Bostadsbehov 
I mars 2017 fanns det 391 intresseanmälningar till bostad via Strömsunds 
hyresbostäder. Av dessa var 43% (168 st) i första hand intresserade av en 
enrumslägenhet, 36% (140 st) var intresserade av en tvårumslägenhet i 
första hand, 17% (66 st) av en trerumslägenhet och endast 4% (17 st) av 
större lägenheter. Vid samma tid fanns det två lediga lägenheter att tillgå i 
bostadsbolaget. 
 
På bostadsmarknadssajten Hemnet fanns det under januari – februari 2017 
endast två hus till försäljning i Strömsund och ett hus till försäljning i 
Hammerdal. Under samma period redovisas endast en såld fastighet på 
sajten.  

 

Enkät om boende för 65 år och äldre 
Under januari och februari genomförde det Kommunala pensionärsrådet i 
Strömsund en enkät bland äldre, boende i kommunen. 1859 personer 
svarade på enkäten, 54% kvinnor och 46% män. De svarande är relativt 
jämnt fördelade över åldersgrupperna från 65 år och äldre. Ur enkäten kan 
man utläsa att: 

 

• I Strömsund bor 58% av de äldre tillsammans med 
maka/make/sambo, medan 38% bor ensamma.  

• 20% bor i hyreslägenhet, 66% bor i villa och 4% bor i särskilt 
boende. 

• 10%  tror att de kommer att flytta till annat boende inom något år 
och 20% att de kommer att flytta inom några år. 70% tror att de 
kommer att bo kvar i sitt nuvarande boende minst några år till. 

• De tre viktigaste sakerna som ska finnas i närheten av ett boende för 
äldre är; butiker, hälsocentral och apotek. 

• 80% önskar att ett boende ska ligga i ett område så att det blir 
integrerat med andra medborgare. 

• Över 80% av de svarande anser sig nöjda med de särskilda boenden 
som finns tillgängliga i Strömsunds kommun idag. 
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5. Slutsatser 
 

I översiktsplanen fastslår kommunen en målsättning för boende och 
bebyggelse; ”Planera för trygga, attraktiva och tillgängliga 
bostadsområden”. Människor har ett mycket varierat behov och önskemål 
om bostäder, beroende på aktuell livssituation. I huvudsak kan vi urskilja 
fem olika grupper: 

 

• Äldre och funktionsnedsatta. Centrala bostäder i tätorterna, 
integrerade med övriga invånare, god närhet till service. I huvudsak 
flerbostadshus med hög tillgänglighet. 

• Medelålders. Natursköna, gärna strandnära boenden. Exempelvis 
småhus, radhus eller kedjehus. 

• Småbarnsfamiljer. God närhet till förskola, skola och 
fritidsaktiviteter. Gärna villaboenden i närhet till förskola, skola och 
fritidsaktiviteter. 

• Ungdomar. Billiga smålägenheter i tätorterna. 
• Nyanlända. Lägenheter i olika storlekar, i huvudsak billiga, 

integrerade bland övriga grupper. 
 
Idag råder det brist på tillgänglighetsanpassade boenden för äldre och 
funktionsnedsatta, både i form av särskilda boenden och trygghetsboenden. 
Bristen kommer troligen att öka inom några år då fler i den åldrande 
befolkningen kommer att efterfråga såväl särskilda boenden som 
trygghetsboenden. Tillgänglighetsanpassade bostäder är även viktiga för 
andra grupper i samhället. Att kontinuerligt tillgänglighetsanpassa befintliga 
fastigheter är därför viktigt.  
 
Det nuvarande bostadsbeståndet är en stor tillgång för kommunen. Det är 
viktigt att det kontinuerligt anpassas efter bostadsmarknadens krav.  
 
En ökad tillgång på attraktiva bostäder för äldre kan öka tillgången på lediga 
småhus, där det nu finns en viss efterfrågan. Den låga prisbilden på småhus i 
kommunen medför dock att många väljer att bo kvar i sitt småhus så länge 
som möjligt, då detta i dagsläget utgör ett billigare boendealternativ.  
 
Prisbilden medför också att få permanentbostadshus byggs i kommunen, 
varvid inflyttande familjer måste ges tillgång till ett lägenhetsboende fram 
till att de hittat/köpt ett eget småhus.  
 
Vi har under de senaste åren även sett hur fritidshus ”omvandlas” till 
permanentboende, då det är ett billigare alternativ än att bygga nytt och 
fritidshusen ofta uppfyller de boendes krav på läge på ett bra sätt (naturnära, 
strandnära). Dessa boendeformer kan skapa problem med service, till 
exempel skolskjuts och hemtjänst.  
 
Det råder även brist på små, billiga bostäder för ungdomar.  
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Möjligheter att skapa boende för nyanlända är också viktigt. Bland de 
nyanlända finns olika grupper, ungdomar, ensamstående, barnfamiljer och 
äldre. Grupperna kan ha olika behov och krav på bostäder. Utifrån 
möjligheter till integration är det viktigt att bostäder för nyanlända finns 
lokaliserade bland de övriga gruppernas bostäder. Kommunen har ett ansvar 
för mottagande av vissa nyanlända, aviserade, invandrare enligt lag 
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 
 
Möjligheter till arbete styr mycket var man vill bo. De senaste åren har 
tillgången på arbeten varit relativt god inom Strömsunds och Hammerdals 
tätorter. Då medelåldern bland kommunens kvinnor och män är hög 
kommer vi att se stora, framtida pensionsavgångar. Dessa arbeten kommer 
att behöva tillsättas, varvid ny arbetskraft och därmed inflyttning till 
kommunen är nödvändig. 
 
Om möjligheter till pendling är goda kan ett boende som är billigt och natur- 
eller strandnära uppväga olägenheterna med pendlingen. Hammerdal har 
pendlingsavstånd till Östersund (sju mil), där det finns ett större utbud på 
arbetsmarknaden, men bostäderna är i gengäld mycket dyrare i Östersund.  
 
Det finns en viss planberedskap, men den bör förbättras ytterligare. Fram för 
allt behöver flera äldre planer revideras för att möjliggöra boende utifrån 
dagens krav. De i den kommunala översiktsplanen utpekade LIS områdena 
bör utvärderas och eventuellt utökas vid nästa revidering av översiktsplanen 
(tidigast nästkommande mandatperiod). 
 
 
Aktiviteter 
 

• Byggnation av mindre lägenheter, främst ettor och tvåor där 
efterfrågan är som störst, men även några större (treor och fyror). 
Cirka 20 lägenheter inom 3-5 år och totalt 50 lägenheter till år 2025. 

• Anpassningar av befintliga bostadsbestånd, till exempel 
tillgänglighetsanpassningar och anpassning av lägenhetsstorlekar. 

• På sikt öka antalet särskilda boenden och trygghetsboenden i 
kommunen. 

• Arbeta med revidering av äldre detaljplaner för att säkerställa 
möjligheter till tidsenligt byggande, förutsättningar för parkering, 
utemiljöer m m. 

• Marknadsföring av detaljplanelagda områden för enbostadshus, till 
exempel i västra delen av Strömsund ”Järvstigen”. 
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6. Samverkan och delaktighet 
 
Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning för Strömsunds kommun har 
skickats ut för samråd till nedanstående instanser. Därutöver har det funnits 
möjlighet ta del av förslaget till Riktlinjerna för bostadsförsörjning via 
kommunens hemsida, för att kunna lämna synpunkter på förslaget.  
 
Samrådsinstanser 
Nämnder 
Politiska partier i Strömsunds kommunfullmäktige 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
Region Jämtland Härjedalen 
Ungdomsrådet 
Kommunala pensionärsrådet  
Tillgänglighetsrådet 
Strömsunds utvecklingsbolag 
Strömsunds Hyresbostäder AB 
Hyresgästföreningen 
Fastighetsägarna 
Riksbyggen 
HSB 

 

Fem yttranden har kommit in under samrådstiden och konkreta förslag har 
beaktats och arbetats in i förslaget. Några förslag kommer att arbetas in i 
riktlinjen vid nästa revidering. 
  
Strömsunds kommuns Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017 – 2025 
fastställs av kommunfullmäktige och uppdateras av kommunstyrelsen. 
Planen ska aktualitetsprövas minst varje mandatperiod. Om planen bedöms 
inaktuell, ska den revideras. 
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Sammanträdesdatum 
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Justering (Sign) 
  

§ 84 Dnr 2017.175 805 
 
Ansökan om marknadsföringsbidrag till Dundermarknaden 
2017 

IFK Strömsund ansöker i en skrivelse den 11 maj 2017 om marknadsfö-
ringsbidrag på 30 000 kronor till Dundermarknaden. 
 
Dundermarknaden i Strömsund är numera, efter mer än 30 år, ett väl in-
arbetat arrangemang och en årligen återkommande höjdpunkt i Ström-
sund. Nu är det återigen dags för IFK Strömsund att arrangera Dunder-
marknaden. Arbete med att utveckla såväl IFK Strömsund som förening 
som arrangemanget Dundermarknaden fortsätter. Utveckling och an-
passning till nya krav och önskemål är ett måste för att nå framgång i 
verksamheten. Medverkan från Strömsunds kommun och organisationer i 
olika former bidrar till denna utveckling. 
 
Dundermarknaden är av stor betydelse för såväl förening som samhälle. 
En väl arrangerad marknad med stort antal besökare ger föreningen 
ökade möjligheter att bedriva idrottsverksamhet i olika former, främst för 
barn och ungdomar. Samtidigt utgör Dundermarknaden en av somma-
rens höjdpunkter för såväl boende i kommunen, hemvändare, övriga till-
resande och turister. Strömsund kommer i fokus för en vecka, en anled-
ning till ett besök, eller några dagars extra vistelse i kommunen. Även i 
olika media ges särskild anledning att skildra verksamheten i Strömsund 
under veckan. Detta sammantaget kommer att ge en bild av Strömsund 
som en attraktiv kommun och bidra till en positiv marknadsföring av 
kommunen. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att IFK Strömsund får 30 000 kronor i bidrag för 
marknadsföringsstöd och att medel anvisas ur kontot för marknadsföring 
2017. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. IFK Strömsund får 30 000 kronor i marknadsföringsstöd. 
 
2. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2017. 
 
3. Exakt omfattning regleras i avtal. 
_____  
Beslutsexp 
IFK Strömsund 
Kommundirektören 
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§ 85 Dnr 2017.97 214 
 
Granskninghandling – detaljplan för Ströms-Näset 1:131 och 
1:313 Näsviken 

Ett förslag till detaljplan har upprättats den 11 januari 2017. Planområdet 
ligger på Näsviken och begränsas av till Höganäsvägen och Ströms 
Vattudal. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till utökad bebyggelse 
inom planområdet. Vidare skapas möjligheter till tomter i attraktiva 
strandnära lägen. 
 
Planförslaget var utsänt för samråd mellan den 23 mars och 20 april 2017. 
Yttranden som kom in har sammanställts och bemöts i en samrådsredo-
görelse. Detaljplanen har därefter reviderats. 
 
Detaljplanen har sänts ut för granskning mellan den 16 maj och 8 juni 
2017.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen inte har något att erinra över 
planförslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inte något att erinra över planförslaget. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Miljö- och byggavdelningen 
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§ 86 Dnr 2017.188 612 
 
Elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och 
kontantbidrag för läsåret 2017/2018 

Framtids- och utvecklingsförvaltningens har upprättat förslag till elev-
hemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kontantbidrag. 
 
1. Elevhemsavgifter för gymnasieelever boende på elevhemmet Sör-

gård läsåret 2017/2018 
 

Elevhemsavgifterna för läsåret 2017/2018 föreslås ligga på samma nivå 
som för 2016/2017.  
 
 Förslag 2017/2018 Förslag 2017/2018 
 5-dagarsboende 7-dagarsboende 
Augusti   
September 3 630 4 140 
Oktober 3 630 4 140 
November 3 630 4 140 
December 3 630 4 140 
Totalt ht 14 520 16 560 
 
 Förslag 2017/2018 Förslag 2017/2018 
 5-dagarsboende 7-dagarsboende 
Januari 3 630 4 140 
Februari 3 630 4 140 
Mars 3 630 4 140 
April 3 630 4 140 
Maj 3 630 4 140 
Juni   
Totalt vt 18 150 20 700 
   
Summa lå 32 670 37 260 
 
2. Elevhemsavgifter för övriga elever som bor veckovis läsåret 

2017/2018 
 

 5-dagarsboende 7-dagarsboende 
Kostnad per vecka 1 000 kr 1 200 kr 
 
För elever som vill behålla sitt rum under en praktikperiod debiteras 400 
kr/vecka för rummet.  
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§ 86 forts. 
 
3. Inackorderingstillägg - stöd till inackordering och resor 
 
• Elever vid skola inom kommunen   

 
1/30 av basbeloppet (1 490 kr) + resebidrag som baseras på avståndet 
mellan hemmet och skolan. 
 
• Elever vid skola utanför kommunen 
 
Stöd till inackordering och resor; 1 690 kr/mån 
 
• Elever med särskilda behov av social och/eller medicinsk art 
 
1/30 av basbeloppet (1 490 kr) + resebidrag som baseras på avståndet 
mellan hemmet och skolan. 
 
Intyg från socialsekreterare eller läkare krävs. 
 
4. Dagliga resor  
 
Elever på Hjalmar Strömerskolan med rätt till ersättning för dagliga resor 
får ett elevkort. Depositionsavgift, 200 kr, tas ut av eleverna vid utläm-
ning av elevkortet. 
 
5. Kontantbidrag (allmänna kommunikationsmedel saknas)  
 
Färdavstånd i km, minst Bidrag kr/mån 
6 km 260 kr 
16 km 360 kr 
26 km 460 kr 
36 km 560 kr 
46 km 660 kr 
 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen be-
slutar att för läsåret 2017/2018 fastställa elevhemsavgifter för boende på 
Sörgård, stöd till inackordering och resor, ersättning för dagliga resor 
samt kontantbidrag när allmänna kommunikationsmedel saknas enligt 
upprättat förslag. 
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§ 86 forts. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt framtids- och 
utvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för läsåret 2017/2018 fastställa elevhems-
avgifter för boende på Sörgård, stöd till inackordering och resor, ersätt-
ning för dagliga resor samt kontantbidrag när allmänna kommunikat-
ionsmedel saknas enligt upprättat förslag. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen  
Hjalmar Strömerskolan 
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§ 87 Dnr 2017.102 612 
 
Ansökan om bidrag till studentavslutning 2017 

Föreningen Studentkåsan i Östersund ansöker om bidrag på 5 000 kronor 
till studentavslutningen vid Rådhustrappan den 9 juni 2017. Föreningen 
som består av ideellt arbetande personer från ett antal organisationer i  
Östersund har under ett antal år arrangerat studentavslutningen på Råd-
hustrappan. Ett antal sponsorer har bidragit med pengar till genomföran-
det. 
 
Arrangemanget omfattar också aktiviteter i centrum för att öka ”vuxen-
närvaron” i syfte att göra studentfirandet till en välordnad och högtidlig 
glädjestund. 
 
Tidigare år har hälften finansierats via allmänna medel och hälften via 
privata sponsorer. 
 
Studentkåsan menar att arrangemanget inte bara är en angelägenhet för 
Östersunds kommun då det finns elever från alla länets kommuner i  
Östersund. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen avsätter årligen resurser för den 
studentavslutning som sker i Strömsund.  
 
Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen avslår bidragsansö-
kan.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att bidragsansökan avslås. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Bidragsansökan avslås. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Studentkåsan 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen  
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§ 88 Dnr 2017.191 041 

Prognos per 30 april 2017 för kommunstyrelsen  

Redovisning lämnas över prognoser per 30 april 2017 för kommunstyrel-
sens verksamheter, inkl. uppföljning av inriktnings- och effektmål. 
 
 

 
 
Ekonomichefens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner pro-
gnoserna och måluppföljningen per 30 april 2017 för alla verksamheter 
inom kommunstyrelsen.  Verksamhet med prognostiserat underskott ska 
analysera underskottet samt föreslå nödvändiga åtgärder för att bedriva 
verksamheten inom tilldelad budget. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomiche-
fens förslag med tillägg att dialog ska föras med kommunstyrelsen angå-
ende åtgärdsförslagen. 

  

Verksamhets-
prognos 

tkr april 
Kommunstyrelse  -3 862
Kommunstyrelse 705
Kommunledningsförvaltning -287
Teknik- och serviceförvaltning -3 366
Strömsund turism -328
Framtids- och utvecklingsförvaltning -586

Resultat- Resultatpå-
Affärsverksamhet AVA progn. april verkan km
Avfall -268 0
Vatten och avlopp -173 0
Summa -441 0
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§ 88 forts. 
 
1. Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner pro-

gnoserna och måluppföljningen per 30 april 2017 för alla verksamheter 
inom kommunstyrelsen.   

 
2. Verksamhet med prognostiserat underskott ska analysera underskottet 

samt föreslå nödvändiga åtgärder för att bedriva verksamheten inom 
tilldelad budget. 

 
3. Dialog ska föras med kommunstyrelsen angående åtgärdsförslagen. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Verksamheterna 
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§ 89 Dnr 2017.191 041 
 
Bokslutsprognos per 30 april 2017 

Kommunens resultatprognos uppgår till plus 9,2 mnkr. 

Verksamheterna, driften, visar underskott på minus 4,3 mnkr. 

Investeringarna uppgår till 65,3 mnkr, inkl. bredband. 

De kommunala bolagen beräknar följande resultat: 

Strömsunds Utvecklingsbolag AB plus 0 mnkr 

Strömsunds Hyresbostäder AB plus 4,0 mnkr 

Jämtlandsvärme AB plus 2,8 mnkr 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna bok-
slutsprognosen samt att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet 
att kalla in verksamhetsnämndernas presidier för dialog om åtgärdsför-
slagen. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bokslutsprognosen godkänns. 
 
2. De nämnder som går med underskott måste aktivt arbeta med att 

minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje 
budgetuppföljning. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att kalla in verksamhets-
nämndernas presidier för dialog om åtgärdsförslagen. 
 
_____  
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§ 90 Dnr 2017.189 040 
 
Investeringsprognos per 30 april 2017 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat investeringsprog-
nos per 30 april 2017.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna investe-
ringsprognosen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Investeringsprognosen godkänns. Bilaga 
 
_____  
 
  

  



Investeringsprognos 2017
per april

Total budg. Bokfört Prognos Avvikelse Prel om-
2017 tom april bokslut 2017 budg. 2018

Kommunen totalt 83 815 23 702 65 337 18 478 18 478

Kommunen exkl. affärsverksamh. 49 229 10 446 31 349 17 880 17 880

Affärsverksamhet,  Avfall, vatten, 9 237 1 165 8 639 598 598
och avlopp (AVA)

Bredband 25 349 12 091 25 349 0 0

Finansiell investering - - - - -



Kommunen exkl Affärsverksamhet
Investeringsbudget 2017, per objekt
Prognos per 30 april 2017

Nr. Projekt Objekt Start- Budget Ombudget TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse
år 2017 2017 2017 2017 tom april bokslut

Kommunstyrelse
1 26006 Ospecificerad investeringsbudget 8 128 8 128 8 128
2 23311 Central infrastruktur kommunal ledningsplats 2013 450 450 450 0
3 23313 Beslut om samförläggning Bredband 2013 188 188 188 0

Teknik- och serviceförvaltning
4 23310 Ny idrottshall, Strömsund 2013 10 000 2 875 12 875 5 235 11 875 1 000
5 36004 IT-infrastruktur, utbyggnad och anpassning 2016 586 586 20 586 0
6 20302 Lokaleffektivisering skolor Backe 2010 200 200 6 200 0
7 22206 Lokaleffektiv. skolan Gäddede 2012 7 381 7 381 1 677 7 381 0
8 21108 Upprustning, Forsgården inkl projektering 2011 28 28 28 0
9 25103 Nya förskoleplatser Strömsund 2015 3 105 3 105 2 884 3 600 -495

10 25106 Renovering sporthall, Hjalmar Strömerskolan 2015 1 790 1 790 391 450 1 340
11 25102 Byte belysningsarmaturer, alla orter 2015 500 780 1 280 1 280 0
12 25104 Byte golvbeläggning, simhall Hoting 2015 240 240 240 0
13 25107 Motorvärmare Soltorpet, Hammerdal 2015 53 53 53 0
14 27008 Brandskyddsåtgärder 2015 730 730 730 0
15 26017 SAGA-lokalen, upprustning av den 2016 90 90 130 130 -40
16 27001 Byte ventilationsaggregat Frostviksskolan 2017 1 000 1 000 0 1 000
17 27002 Frostviksskolan, byte belysning 2017 800 800 0 800
18 27003 Beläggning Strandgatan, Idrottsgatan 2017 1 950 1 950 1 950 0
19 27006 Upprustning toalett och skötrum, Fyrås förskola 2017 70 70 70 0
20 27007 Frostviksskolan, byte tak 2017 2 000 2 000 0 2 000
21 27009 Frostviksskolan, byte fönster 2017 1 500 1 500 0 1 500
22 27011 Utemiljön, Granbackens SSK boende 2017 300 300 300 0
23 37006 IT-infrastruktur 2017 700 700 350 350
24 27012 Byte VS-stammar Frostviksskolan 2017 2 000 2 000 0 2 000
25 37005 Kokgryta, Vattudalsskolan 2017 210 210 210 0

Framtids- o utvecklingsförvaltning
26 37001 Byggsåg Näsvägen 2017 65 65 60 60
27 37004 KNX, eleffektivisering 2017 76 76 76
28 37002 TIG-svets 2017 50 50 45 45 50

Barn- och utbildningsförvaltning
29 35003 Videokonferensanläggning 2 st 2015 83 83 83 0
30 36003 IT-miljö, uppdatera WIFI och IT-standard, BUF 2016 60 60 60 0
31 26008 Markiser, gula skolan 2016 60 60 60 0
32 26009 Markiser, Vattudal 2016 60 60 60 0

Vård- och socialförvaltning
33 36002 Trådlös uppkoppling 2016 175 175 175 0
34 26007 Carport Strömbacka 2016 371 371 371 0
35 35005 IT-stöd e-tjänster (etapp 1) 2015 200 200 100 100
36 37003 Nyckelfri hemtjänst etapp 2 2017 375 375 188 187

Summa investeringsutgifter 21 596 27 633 0 49 229 10 446 31 349 17 920
Summa investeringsinkomster

Summa nettoinvestering 21 596 27 633 10 446 17 92031 34949 2290



Kommunstyrelse
1 Ospecificerad investeringsbudget, beslutas av KS. Resterande ombudgeteras till 2018.

2
3 Beräknas användas under året för samförläggning

Teknik- och serviceförvaltning
4 Osäker på tillkommande kostnade för ej utförda markarbeten.
5 Genomförs under året
6 Kommer att påbörja arbetet med lokalprogram för skolan i Backe till hösten. 
7 Projektet pågår enligt plan
8 Klart under året.
9 Markarbeten, lekutrustning ligger utanför budget därav överdraget av budgeten

10 Ny publikentre färdigställd, resterande investeringsåtgärder planeras 2018
11 Används under året
12 Tillkommande reparation av skvalprännnan har förlängt projektet pga torktiden, 90 dagar.
13 Återställande av mark är det som återstår görs under sommaren
14 Påbörjas så snart klart med boendeplan över vad som är gruppboenden.
15 Klar. Investeringen 39 kkr dyrare men underhållet blev samtidigt 39 kkr billigare. 
16 Byggstart planeras till 2018
17 Byggstart planeras till 2018
18 Påbörjas under juni månad och beräknas vara klart senast i augusti
19 Påbörjat projektering, klart under året (thoms)
20 Byggstart planeras till 2018
21 Byggstart planeras till 2018
22 Pågår
23
24 Byggstart planeras till 2018
25 Beräknas köpas in under vecka 33

Framtids- o utvecklingsförvaltning
26 Klar
27 Genomförs under året
28 Klar

Barn- och utbildningsförvaltning

29

30 En analysfas är genomförd och nästa steg är utföra arbetet vilket kommer göras under 2017.
31 Trots fönsterbyte med reflekterande glas finns behovet av markiser kvar vilket kommer att sättas upp under 2017.
32 Kommer att sättas upp 2017.

Vård- och socialförvaltning
33 Klart under året
34 Pågår
35 Förbrukas till 50% i år och resterande 50% under 2018
36 Förbrukas till 50% i år och resterande 50% under 2018

Enligt IT avd. bör vi avvakta med investeringen till 2017 och Skype for Business och då utrusta ett sk. Skype rum istället med skärmar m.m. 

Osäkerhet då projektet omfattar mycket konsultjobb från leverantör, kan bli förseningar pga det och att projektet måste fortsätta under 2018

    p j  g   g           g   
kommunen för att se vilka delar som ska genomföras. Vissa delar kommer att genomföras under 2017 och räknar med att använda budget 
under året.



Affärsverksamhet
Investeringsbudget 2017, per objekt
Prognos per 30 april 2017

Nr Objekt Start- Budget Ombudget TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse
år 2017 2017 2017 2017 tom april bokslut

Avfall, vatten och avlopp (AVA)
1 Rörströms VA-verk, rening 2010 742 742 124 600 142
2 Vattenskyddsområde etapp 1 2011 46 46 40 46 0
3 Vattenskyddsområde etapp 2 2012 195 195 0 195
4 Vattenskyddsområden, etapp 3 2013 300 300 0 300
5 Bevakning/larm va-avlopp 2013 1 615 1 615 27 1 615 0
6 Effektivisering slam, reningsanl. Norråker 2015 0 0
7 Vattentäkt, Hoting 2015 0 0
8 Strömsunds avloppsreningsverk, åtgärder för utsläppsvärden 2016 3 882 3 882 597 3 882 0
9 Luftbehandlingsanläggning, Hammerdals RV,ny 2016 57 57 16 16 41
10 Luftbehandlingsanläggning, Hotings RV, ny 2016 970 970 8 970 0
11 Överbyggnad kärlavfall, Lindens ÅVC 2016 170 170 113 170 0
12 Containers ÅVC 2017 160 160 160 160 0
13 Långöns vattenverk utredning 2016 0 30 30 -30
14 Hotings vattenverk och vattentäkt utredning 2016 0 50 50 -50
15 Kyrktåsjö Vattenverk utredning 2016 0 0
16 Norråkers vattenverk utredning 2016 0 0
17 Ombyggnation av Vängel avloppsreningsverk 2017 600 600 600 0
18 Invallning och spillskydd kemikalietankar 2017 500 500 500 0

Summa investeringsutgifter   2 400 6 837 0 9 237 1 165 8 639 598
Summa investeringsinkomster
Summa nettoinvesteringar 2 400 6 837 0 9 237 1 165 8 639 598

Kommentarer
1 Förslag på ombyggnation på ca 6 miljoner. Äskar pengar 2018 för att kunna dra ledning från Hoting, vilket förutsätter att vi får bygga om Hotings vattenver
2 Ansökan för Backe och Rossön är nu inskickad till Lst, inväntar beslut. Kan innebära merkostnader som vi inte kalkylerat med.
3 Påbörjat men ej slutfört. Inväntar besluten för etapp 1
4 Ej påbörjat.
5 Pågår. Omstart med konsult för att komma vidare.
6 Klart.
7 Klart.
8 Pågår. 
9 Klart
10 Upphandling gjord och utvärdering pågår.
11 Pågår. Fortsätter att äska investeringsmedel även 2018.
12 Klart. Kommer att äska investeringsmedel även 2018.
13 Pågår. Utredning pågår för att konstatera vilka åtgärder som måste göras för att fortsätta ha en god vattenkvalité.
14 Utredning och pilotförsök slutförda. Investeringsmedel (9,1 miljoner)  äskas till 2018.
15 Slutfört. Förslag på ombyggnation för 3 miljoner som inte kommer att äskas till 2018.
16 Slutfört. Förslag på ombyggnation för 3 miljoner som inte kommer att äskas till 2018.
17 Ska påbörjas under försommaren.
18 Pågår.

Bredband
Investeringsbudget 2017, per objekt
Prognos per 30 april 2017

Nr Objekt Start- Budget Ombudget TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse
år 2017 2017 2017 2017 tom april bokslut

Bredband
1. Fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk 2015 20 000 8 982 28 982 11 674 40 052 -11 070
2. Bidrag fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk 2015 -3 337 -3 337 -13 -14 407 11 070
3. Stekenjokk, fiber 2015 2 411 2 411 417 2 411 0
4. Stekenjokk, investeringsbidr., bygdemedel 2015 -2 707 -2 707 -2 707 0

Summa investeringsutgifter   20 000 5 349 0 31 393 12 091 42 463 -11 070
Summa investeringsinkomster 0 -6 044 -13 -17 114 11 070
Summa nettoinvesteringar 20 000 5 349 0 25 349 12 079 25 349 0

Kommentarer

1
Avvikelse stomnätsprojekten; fördyring på grund av skador 
tomrör och bortforsling av sten. 

2 Bidragsdel. Ortssammanbindande nät och bynät.

3
Färdigställs under 2017. Kommunens andel av 
finansieringen av Stekenjokk är 1888'.

4 Kvarvarande investeringsbidrag. Används under 2017, se punkt 3.
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§ 91 Dnr 2017.192 040 
 
Finansrapport per 30 april 2017 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat finansrapport per 
30 april 2017.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna finans-
rapporten.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Finansrapporten godkänns. Bilaga 
 
_____  

  



Finansrapport kommunkoncernen per 2017-04-30

Medellikviditet, mnkr Låneskuld, mnkr Placeringar kommunen, mnkr

Bank April Dec-16 April Dec-16 Kortfristiga < 1 år

Kommunen 2 -         42        Str. Hyresbost. AB 41        41        Fastränta 45        

Str. hyresbostäder 0 -         0          Jämtlandsvärme AB 46        46        Långfristiga > 1 år

Jämtlandsvärme 13        8          Totalt 86        87        Förlagslån 2          

Str .utvecklingsbolag 5          5          Totalt 47        

Totalt 16        54        

Löptid lån % Räntebindningstid lån, % Vägd genomsnittlig ränta, %

Policy SHB JVAB Policy SHB JVAB SHB JVAB

< 1 år 0-20 13        14        <1 år 30-50 13        31        Samtliga lån 1,45     1,31     

1-2 år 0-20 36        30        1-3 år 10-25 53        35        Lägsta ränta 0,64     0,37     

2-3 år 0-20 17        21        3-5 år 5-25 15        21        Högsta ränta 2,38     4,12     

3-4 år 0-20 15        21        5-7 år 5-25 20        13        

4-5 år 0-20 -           -           7-10 år 5-25 -           -           Antal lån 6 st 7 st

5-6 år 0-20 -           13        

6-7 år 0-20 20        -           Snitt 2,93 år 2,62 år

7-8 år 0-20 -           -           

8-9 år 0-20 -           -           

9-10 år 0-20 -           -           

Borgensförbindelser kommunen, mnkr Pensionsskuld kommunen, mnkr
Bokslut 2016 95        Prel 2017 Bokslut 2016

Nya åtaganden 2017 -           Total pensionsskuld, inkl löneskatt 204      214      

Lösta/amorterade åtaganden 2017 -           

Infriade åtaganden 2017 -           Andra avsättningar kommunen, mnkr
Totalt 95        Prel 2017 Bokslut 2016

 - varav de kommunala bolagen 87       Återställning deponi, bostadsdelegation etc 39        43        

Kräver likviditet vid utbetalning!

Ekonomichefens och VD:s kommentarer

    Strömsunds kommun           Strömsunds hyresbostäder AB       Jämtlandsvärme AB

   Sammanfattning koncernen

   Kommunen

   Pensionsstiftelsen

Sign.

Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög 
och verkar öka. Just nu har Strömsunds 
Hyresbostäder över 600 i bostadskö 
samtidigt som vakansgraden hela tiden 
ligger runt noll. Bolaget förbereder just 
nu för nybyggnation i centrala 
Hammerdal omfattande tio lägenheter i 
en byggnad om två plan. Nyupplåning 
blir sannolikt aktuellt, helt eller till del. 
Förhoppningen är att projektet kan 
starta under senare delen av 2017 och 
stå klart under våren/sommaren 2018.  
 
Även i Strömsund planerar bolaget för 
nybyggnation omfattande ca 20-30 
lägenheter. Detta projekt beräknas att 
sättas i gång under första halvåret 2018 
och behöver finansieras med hjälp av 
upplåning. 
  
Bolaget arbetar med femåriga 
underhållsplaner och flera större 
underhållsprojekt pågår, vilka 
finansieras med likvida  medel. 
 
Nyttjad borgen:          41 mnkr 
Bevlijad borgen:         55 mnkr 

Jämtlandsvärme kommer under 2017 
att bygga upp ett fjärrvärmenät i 
centrala Gäddede med en panncentral 
placerad vid före detta elevhemmet i 
Gäddede. 
Projektetkostnaden beräknas till ca 6 
mnkr och finansieras utan nyupplåning 
 
JV kommer under 2017 upphandla en 
reservpanna som är mobil och kan 
anslutas vid samtliga våra anläggningar 
vid behov. Projektet beräknas till ca 3,5 
mnkr. Ingen nyupplåning krävs för 
finansieringen. 
 
Bolagets dyraste lån förfaller i augusti 
och vid omsättningen av det får man 
en betydligt lägre räntenivå jämfört 
med tidigare villkor. 
 
Nyttjad borgen:           46 mnkr 
Beviljad borgen:          67 mnkr 

Koncernen har stora investeringar 
på gång, och fler är under planering. 
Detta finansierar vi ännu med egna 
likvida medel. Endast bostadsbolaget 
planerar för nyupplåning. 

Vi har fortsatt god likviditet. 
Investeringsvolymen är hög och kräver 
stora utbetalningar. Det är främst 
bygget av sporthallen och dragning av 
bredbandsfiber som belastar. 
Överföringarna till pensionsstiftelsen är 
slutförda enligt plan. 

Under våren genomförde styrelsen 
omflyttningen av förvaltat kapital till att 
nu endast omfatta en förvaltare.  Det 
pågår en uppdatering av placer-
ingsriktlinjerna. 
 
Överfört kapital:             193 mnkr 
Värde per 2017-04-30:  233 mnkr 
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§ 92 Dnr 2017.185 041 

Budgetdirektiv och budgetramar 2018 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har lämnat kommentarer till 
budgetramar för 2018. Bilaga 1 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat förslag till politiska 
prioriteringar för åren 2018-2019 samt budgetram 2018. Bilaga 2 
 
Centerpartiet och Moderaterna har lämnat förslag till politiska priorite-
ringar för åren 2018-2019 samt budgetram 2018. Bilaga 3 
 
Yrkanden 

* Susanne Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta Soci-
aldemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och bud-
getramar 2018. 
 
* Göran Espmark (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta Center-
partiets och Moderaternas förslag till budgetdirektiv och budgetramar 
2018. 
 
Proposition 

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

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och 
budgetramar 2018 antas. Bilaga 2. 
 
Göran Edman (RD) och Hans Elmbjer (SD) deltar inte i beslutet. 
 
_____  
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
2017-05-17       Bilaga 1 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Ekonomichef 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelse 

 
Kommentarer till budgetramar år 2018 

Grundmodellen för verksamheternas budgetramar är baserad på följande: 
 
Finansiella mål 

• Resultatmål +8 mnkr överskott, vilket motsvarar 1 % av skattein-
täkter och generella statsbidrag 

• Investeringar max 24 mnkr, inkl affärsverksamheten. Beslutade 
ombudgeteringar från föregående år tillkommer. Bredbandsinve-
steringar genom Servanet AB hanteras separat. 

 
(Värt att notera är att under 2017 kommer våra finansiella mål att påver-
kas av omläggningen till komponentinvesteringar. Detta får vi hantera 
som en budgetrevidering för 2018, när ärendet är hanterat för budget 
2017.) 
 
Skatter och bidrag 

Totala skattemedel, inklusive de så kallade välfärdsmiljarderna, bygger 
på senaste prognos från SKL per 2017-04-27 med en oförändrad skattesats 
på 23,22. 
 
Befolkningsminskningen budgeteras till minus 150 personer. 
 
Finansnetto 

Finansiella intäkter uppskattas till 1 mnkr och består bland annat av ut-
delning från Jämtlandsvärme AB, Kommuninvest, och avkastning på pla-
ceringar. 
 
Räntekostnader för pensionsskulden beräknar vi till 11 mnkr enligt sen-
aste pensionsskuldsprognosen per 2016-12-12 från KPA. Inga övriga rän-
tekostnader finns. 
 
Kompensation kostnadsökningar 

Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges rambudgetbeslut 
§ 52 per 2016-06-22, minskat med ej ramhöjande poster, och ramjuste-
ringsbeslut till och med fullmäktige per 2017-04-27. 
 
Verksamhetsramarna är uppräknade för lönkostnader och övrig förbruk-
ning enligt PKV, prisindex kommunal verksamhet, med 2,9 %. Uppräk-
ningen uppgår till 24,9 mnkr.  
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 
2017-05-17       Bilaga 1 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Ekonomichef 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelse 

 
Grundmodellen före politisk beredning 

Total driftsram är 783 mnkr. Årets fördelningsutrymme är negativt och 
uppgår till -20,3 mnkr före politiska prioriteringar och beslut, det vill säga 
före eventuella generella besparingar och ramjusteringar. 
 
Affärsverksamheten (vatten/avlopp och renhållning) och fastighetsför-
valtningen har liksom tidigare år en nollbudget, dvs. de ska vara fullt in-
täktsfinansierade. 
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Det ska vara lätt att leva i Strömsunds kommun 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill utveckla Strömsunds kommun på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Vi vill skapa en framåtanda och en bärkraft som ger förutsätt-
ningar för alla invånare att leva ett gott liv. Vi vill skapa en kommun där människor 
känner trygghet i att leva, bo och röra sig fritt samtidigt som vi ska bidra till en mer 
solidarisk fördelning av kommunens samlade resurser. 
 
Vår gemensamma vision är att ge alla kommuninvånare lika goda möjligheter – jäm-
likhet, rättvisa och solidaritet är förutsättningar för hållbar utveckling. Det innefattar 
att värna om miljön, bekämpa orättvisor, bejaka mångfalden och därmed skapa en 
social hållbarhet. Vi ska ha en bärkraftig ekonomi som skapar förutsättningar för 
morgondagens välfärd. 
 
Vi vill att alla ska få vara med och bygga framtiden. Oavsett varifrån man kommer har 
man en plats att fylla i vår kommun. I vår vision finns inte främlingsrädsla och diskri-
minering eftersom vi vet att alla behövs. Alla människor ska mötas med respekt, ing-
en ska bli lämnad utanför. Vi sätter barnen främst, därför prioriterar vi att hålla hög 
kvalitet på förskola och skola. Vi vill ta tillvara människors kunskaper, nyfikenhet och 
erfarenheter och ge utrymme för individers kreativitet. 
 
Jämlikhet och trygghet är förutsättningar för jämställdhet och frihet. Alla invånare ska 
ges möjlighet att delta i den demokratiska processen och göra sin röst hörd. Genom 
medborgardialog i olika former vill vi styra kommunen och fatta beslut utifrån bra un-
derlag där kommunens invånare haft möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Flyktingsituationen under 2016 satte våra verksamheter på prov. Flera verksamheter 
berörs när ett stort antal asylsökande kommer till vår kommun. De är människor med 
olika kompetenser och framtidsdrömmar. Regeringens välfärdsmiljarder fördelas uti-
från kommunernas mottagande av asylsökande. Strömsunds kommun fick ca 20 mil-
joner kronor under 2017. Ett välbehövligt tillskott då vi under 2016 öppnat flera nya 
förskolor och HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Rätt hanterat kan denna 
inflyttning vara lösningen på framtida befolkningsutveckling och kompetensförsörj-
ningsbehov.    
 
Under 2017 genomfördes en skattehöjning med 50 öre. Det innebär en ökning av 
budgetramen med 10 miljoner kronor. Genom skattehöjningen kan vi upprätthålla 
god kvalitet i verksamheterna och ge en bra service till våra kommuninvånare. 
 
Kommuninvånarna ska bemötas som hela människor och ses utifrån hela sin livssi-
tuation. De kommunala verksamheterna ska vara tillgängliga, serviceinriktade, rätts-
säkra och präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att nyttja befintliga resurser på 
ett effektivt sätt. Verksamheterna inom Strömsunds kommun finns till för invånarna – 
inte tvärtom. Att företräda kommunens invånare är ett stort förtroende som vi ska för-
valta med största respekt och ansvar. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för Strömsunds 
kommun och bolagsstyrelser. Budgeten anger kommunfullmäktiges viktigaste inrikt-
ningar och prioriteringar. Inriktningar och prioriterade mål i budgeten ska brytas ned 
och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna. Planer, program och policyer 
som kommunfullmäktige antagit är underordnade budgeten och har en stödjande 
funktion. De prioriterade målen har en tidshorisont över hela mandatperioden om inte 
annat anges. Måluppfyllelse eftersträvas snarast möjligt. Revidering av de priorite-
rade målen sker årligen genom ett nytt budgetbeslut. Förvaltningar och bolag ska ha 
samma följsamhet mot budgetens inriktningar och prioriterade mål. 
 
Varje nämnd och styrelse har ansvaret för att genomföra fullmäktiges inriktningar och 
prioriterade mål och ta fram effektmål för verksamheten. Nämnder och styrelser ska 
samverka i arbetet med kommunfullmäktiges budget och prioriterade mål. Alla verk-
samheter ska var och en ta ansvar för de övergripande målen. Därefter gör de priori-
teringar och formuleringar utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. Sedan 
kan nämnderna/styrelserna uppdra till förvaltning/bolag att ta fram budgetförslag. 
Förslaget ska baseras på inriktningsdokumentet och innehålla konkreta och mätbara 
mål samt ange hur målen ska nås. 
 
Budgetförslaget behandlas och beslutas av nämnden/styrelsen och blir länken mel-
lan politik och förvaltning, även om det formella ansvaret alltid ligger hos nämn-
den/styrelsen. 
 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning av dels den egna verksamhetens 
uppdrag som beskrivs i reglemente respektive ägardirektiv, dels kommunfullmäktiges 
prioriterade mål och inriktningar. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat 
men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och 
vad det betyder för den egna verksamheten och Strömsunds kommun som helhet. 
 
 
Hållbar välfärd 
En kommun med stor geografisk yta och med människor boende i hela kommunen 
ställer krav på att basfunktioner så som vård och utbildning ska fungera. Därför 
kommer de ekonomiska förutsättningarna även för 2018 att vara en utmaning. Då 
marknaden saknar investeringsvilja i vår del av landet och kommunala medel ska 
täcka upp för kostnader för nödvändiga satsningar, får det stora ekonomiska konse-
kvenser. Ett exempel är utbyggnad av fibernät, som är en förutsättning för nä-

Kommunfullmäktiges 
beslut om budget 

KFs inriktningar och mål 
för mandatperioden 

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

Uppföljning, utvärde-
ring & analys i 
nämnd/styrelse Årsredovisning 

Kommunfullmäktige be-
handlar årsredovisning 
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ringslivets utveckling. Vi bygger nu vårt egna stadsnät och har avsatt ytterli-
gare 20 mkr under 2017 till bredbandsutbyggnad. Vi jobbar aktivt för att minska 
arbetslösheten och stärka människors förmåga till egen försörjning. Kommande ge-
nerationsskifte inom både den offentliga verksamheten och inom näringslivet behö-
ver tas på allvar och här är den stora utmaningen hur vi ska kunna behålla, utbilda 
och skapa meningsfull sysselsättning till våra ungdomar för att vi ska klara arbets-
kraftsförsörjningen framöver. Det är därför viktigt att genomföra den vision som finns i 
det personalpolitiska programmet; ”Strömsunds kommun är en attraktiv arbetsgi-
vare med goda hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av arbets-
glädje och bra resultat”. 
 
Förstärkningar av arbetsmarknadsenheten (AME) och ungdomsanställningar fortsät-
ter under 2017 vilket bidrar till att skapa sysselsättning för ungdomar och de som står 
långt från arbetsmarknaden. Antalet feriearbetare utökas under 2017 till 125 platser. 
 
I en attraktiv kommun krävs ett levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter 
för såväl barn/ungdomar som vuxna. Det är en viktig faktor, förutom kommunal ser-
vice, när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort för nyinflyttade. Den 
nya idrottshallen i Strömsund invigs hösten 2017. 
 
I en attraktiv kommun finns goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Då krävs 
tillgång till bostäder, goda kommunikationer på väg, järnväg och med flyg men också 
övrig infrastruktur i form av telefoni och bredband med hög kapacitet. 
 
 
Övergripande mål 2018-2019 
• Fortsatt god ekonomisk hushållning 
• Utvecklad samverkan med näringslivet 
• Attraktiv kommun med hög livskvalitet 
• Motverka ungdomsarbetslöshet 
• Utveckling av framtidens skola 
• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor 
• Utvecklad dialog med kommuninvånarna 
• Integration av nya kommuninvånare 
• Ökad jämställdhet och tillgänglighet 

 
 

Budgetförutsättningar 2018 
Kommunens ekonomiska förutsättningar har ett sämre läge i dagens skatteutjäm-
ningssystem. En utredning av skatteutjämningssystemet pågår och ska vara klar 
2018. Regeringens satsningar på kommuner och landsting med 10 miljarder kronor 
från 2017 följt av viktiga reformer bidrar till förmildrande ekonomiska konsekvenser. 
För Strömsunds kommun innebär det ca 20 miljoner kronor för 2017. Inför 2018 vän-
tas bidraget från Välfärdsmiljarderna minska i takt med inflyttningen av nyanlända. 
 
Skatteintäkterna till kommunen håller inte samma takt som kostnadsutvecklingen. 
Trots skattehöjningen 2017 minskar kommunens intäkter vilket leder till att verksam-
heternas kostnader behöver minska. De långa avstånden i vår kommun gör att verk-
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samhetens kostnader inom till exempel vård, skola och omsorg blir hög då vi behöver 
fler enheter på en stor geografisk yta.  
 
Kommunens verksamheter kan ha olika behov av resurser utifrån lokala förhållan-
den. Det är därför angeläget att genomföra en översyn av resursfördelningen och 
göra korrigeringar om så behövs.  
 
Prioriterat mål 

• Respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvars-
område. 

 
 
Finansiella mål för 2018 
Budgeten utgår från följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 
 
• Resultatmål +8 mkr.  
• Investeringar 23,5 mkr förutom ombudgeteringar från föregående år. 
• Inga avsättningar görs till pensionsstiftelsen under 2018.  

 
 

Framtidens utmaningar och utvecklingsområden 
Den i särklass största utmaningen är att öka inflyttningen till kommunen och trygga 
den framtida kompetensförsörjningen. Flyktingsituationen under 2015 gjorde att fick 
vi över 600 asylsökande i kommunen. Ett lyckat integrationsarbete kan leda till att 
flera av våra nyanlända väljer att stanna kvar i kommunen och bli en tillgång på ar-
betsmarknaden. Stundande pensionsavgångar lämnar öppningar på arbetsmark-
naden som kan bli en utvecklingsmöjlighet. Kommunen är attraktiv och har mycket 
att erbjuda nya invånare men tidigare har bristen på arbetstillfällen hindrat inflyttning-
en. Situationen är densamma i flera andra kommuner så det krävs ett fortsatt offen-
sivt arbete för att skapa förutsättningar för nya familjer att flytta hit.  
 
Under våren 2017 har ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning arbetats fram. Be-
hovet av nya bostäder framträder framförallt i Hammerdal och Strömsund. Näringsli-
vet och de offentliga verksamheterna behöver rekrytera arbetskraft och då behövs 
nya bostäder till de inflyttande familjerna. Strömsunds hyresbostäder AB påbörjar nu 
förberedelserna för att bygga nya flerbostadshus i kommunen.  
 
Ett jämställt samhälle uppfattas av omvärlden som mer attraktivt än ett samhälle som 
är ojämställt. Jämställdhetsintegrering kan användas som en konkurrensfördel i 
marknadsföringen av kommunen och öka inflyttningen av unga kvinnor och män. 
Den förväntade arbetskraftsbristen till följd av de stora pensionsavgångarna ökar 
kraven på attraktionskraft hos kommunerna. Det kommer att bli avgörande för vilka 
kommuner som kommer att lyckas i rekryteringsarbetet. Därför fortsätter vi att arbeta 
för ökad jämställdhet inom kommunen och ser det som en tillväxtfaktor. 
 
En förutsättning för inflyttning är att kunna upprätthålla en god nivå på service i de 
olika kommundelarna. För att lyckas måste kommunen i större utsträckning sam-
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verka med olika lokala aktörer, som till exempel ideella organisationer och förenings-
livet.  
 
Nybyggnation av bostäder har förekommit i relativt liten omfattning. Strandskydds-
dispensen kan öppna upp för fler byggen av bostäder i attraktiva sjönära områden. 
Allmännyttans bostäder måste moderniseras för att attrahera målgrupper med andra 
krav. En bostadsförsörjningsplan är upprättad och ska beslutas av kommunfullmäk-
tige i juni 2017. 
 
Prioriterat mål 

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

 
 

Omsorgen om individer och familjer 
Kommunens uppgift är att främja jämlika levnadsvillkor för kommuninvånarna. Väl-
färdsarbetet ska vara inriktat på att stärka individernas egna förmågor. För att minska 
behoven av institutionsvård ska uppsökande och tidigt förebyggande insatser priori-
teras, för såväl barn och unga som exempelvis vuxna med missbruksproblem. Sam-
verkan mellan socialtjänstens alla delar måste utvecklas.  
 
Arbetet med att finna nya vägar till sysselsättning för personer som är långvarigt be-
roende av försörjningsstöd ska fortsätta inom Arbetsmarknadsenheten. Den sociala 
ekonomins organisationer är en viktig samarbetspart. I början av 2017 begärdes 
Svenska Migrationscenters verksamhet i konkurs. Nu pågår förhandlingar för att 
kommunen ska kunna ta över verksamheten för de personer som berörs.  
 
Samverkan med familje-/barnavårdscentraler och förskolor ska vidareutvecklas så att 
barn i riskzonen uppmärksammas tidigt. Skolan och socialtjänsten ska tillsammans 
arbeta förebyggande till stöd för våra barn och ungdomar. Föräldrar till unga i riskzo-
nen ska stödjas med tidiga insatser. Ett regionprojekt pågår, UVAS – Unga som var-
ken arbetar eller studerar – där Strömsunds kommun medverkar. DUA – Delegation-
en för unga till arbete – är ett annat exempel där Strömsund samverkar med Arbets-
förmedlingen för att minska ungdomsarbetslösheten. Satsningen på Ungdomsan-
ställningar fortsätter under 2017, vilket innebär att kommunen anställer ungdomar 
under en sexmånadersperiod. De anställda får då möjlighet att introduceras på ar-
betsmarknaden och anställningen kan kombineras med studier. Extratjänster inom 
offentlig verksamhet ska öka efter överenskommelse med Kommunal.  
 
Institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar utgör en stor del av Individ- och 
familjeomsorgens kostnader. Det är brist på vanliga familjehem i länet och många 
placeringar sker därför på andra håll i landet, vilket fördyrar placeringarna. För indivi-
den kan det också vara en fördel att ha nära till familj och kunna gå kvar i samma 
skola. Länets samtliga kommuner samverkar i att värva och utbilda fler familjehem 
inom länets gränser. 
 
Prioriterade mål 
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• Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och 
unga samt vuxna med missbruksproblem. 

• Kommuninvånarnas förmåga till egen försörjning ska stärkas. 
 
 

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

män, flickor och pojkar. 
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Folkhälsa 
En befolkning som mår bra är det viktigaste för en hållbar utveckling av Strömsunds 
kommun. Folkhälsa handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Ohälsan slår hårdast mot 
de mest utsatta och det drabbar också barnen och den är intimt kopplad till barnfat-
tigdom. I Strömsunds kommun lever vart femte barn i fattiga familjer1. Vi vill motverka 
ökade skillnader mellan människor och sträva efter jämlikhet i hälsa – särskilt riktat 
mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Ohälsans klasstrappa ska bort! 
 
Psykisk ohälsa bland barn och unga i vår kommun ökar. Region Jämtland Härjedalen 
och Strömsunds kommun har nu tillsammans startat en ungdomsmottagning i Ström-
sund för att öka tillgängligheten för ungdomarna som bor långt från Östersund. 
 
Under 2017 revideras folkhälsoprogrammet för Strömsunds kommun. Den ska inne-
hålla konkreta mål och riktlinjer för hur vi ska minska ohälsan i kommunen. Folkhäl-
soprogrammet följs årligen upp i Folkhälsorådets Välfärdsbokslut. Alla nämnder och 
styrelser ska ta ansvar för genomförandet av Folkhälsoprogrammet. 
 
Prioriterat mål 
• Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska. 

 
 

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

                                                 
1 Rädda Barnens statistik. 
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Det behövs en större bredd av boendeformer som är anpassade utifrån människors 
olika behov av assistans, social gemenskap och trygghet. Strömsunds hyresbostäder 
ska aktivt arbeta för att tillgången på bostäder med god tillgänglighet ökar. 
 
 Prioriterade mål 
• Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka. 
• Tillgängligheten i det kommunala bostadsbolagets bostäder ska öka. 
 
 
Utbildning 
Alla barn, ungdomar och vuxna ska ges möjligheter att genom ett livslångt lärande 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill att alla barn, oavsett barnets förutsätt-
ningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kun-
skapsmålen. Vi ske erbjuda trygga förskolor, fritidshem och skolor med god pedago-
gisk omsorg. Det är avgörande för elevernas resultat att lärarna har höga förvänt-
ningar på alla barn och utgår från att alla vill och kan lära. Skolan ska arbeta mot 
mobbning, diskriminering och kränkningar utifrån framtagna planer. 
Vi har nolltolerans mot mobbning!  
 
I förskolan ska personal och resurser dimensioneras utifrån barnens och gruppens 
behov och föräldrarnas arbetstider. Förskolans/fritidshemmens öppettider ska vara 
anpassade efter familjernas behov av omsorg. Efterfrågan på barnomsorg på kvällar, 
nätter och helger har ökat. 
 
Förskolan ska vara trygg och lärorik för alla barn som deltar och den ska lägga grun-
den för det livslånga lärandet. Man ska utgå från en helhetssyn på barnet och bar-
nets behov dvs omsorg, utveckling och lärande ska bilda en enhet. 
 
Gymnasieskolan ska hålla hög kvalitet och vara attraktiv för våra ungdomar i konkur-
rensen med andra utbildningsanordnare. Ungdomarna ska känna en vilja att stanna 
kvar i Strömsunds kommun i stället för att läsa på gymnasium på andra orter. Sats-
ningarna på teknik- och vårdcollege är ett led i arbetet att höja kvaliteten på utbild-
ningen och därmed ökar konkurrensfördelarna i förhållande till andra utbildningsan-
ordnare. För att ytterligare jobba med kvaliteten på gymnasieskolan finns nu en kvali-
tetsutvecklare för verksamheten. 
 
För att stärka Hjalmar Strömer skolan i konkurrensen om gymnasieeleverna erbjuder 
skolan körkortsutbildning och körlektioner. Det är ofta en förutsättning att ha körkort 
för att kunna arbeta i glesbygd och med denna satsning blir studenterna mer attraktiv 
på arbetsmarknaden efter avslutade studier. 
 
Sedan 2017 erbjuder vi alla avgångselever med godkänd examen från Vård- och 
omsorgsprogrammet samt Barn- och Fritidsprogrammet en anställning hos kommu-
nen. Vi hoppas att intresset för dessa utbildningar ska öka och att jobberbjudandet 
ska leda till att fler väljer att studera på Hjalmar Strömer skolan. 
 
Lärlingsutbildningar erbjuds som ett alternativ och fortsätter utvecklas. Studier i kom-
bination med arbetsplatsförlagd utbildning är en studieform som efterfrågas.  
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Vi har en relativt låg andel som går vidare till högre studier i vår kommun. Det finns 
ett tydligt köns- och klassmönster när det gäller vilka som påbörjar akademiska stu-
dier eller yrkesinriktade studier. Gymnasieskolan måste arbeta för att bryta detta 
mönster och uppmuntra till otraditionella yrkesval och högre utbildning.  
 
Vuxenutbildningens fokus ska vara att utjämna levnadsvillkor, ge människor en andra 
chans i livet och möta omställningen på arbetsmarknaden genom att anpassa sina 
former till individens behov och begränsningar. Det ökade antalet nyanlända i kom-
munen medför att behovet av fler platser inom vuxenutbildningen ökar.  
 
De stora pensionsavgångarna, generationsväxlingarna och kompetensförsörjningen 
på arbetsmarknaden ska särskilt uppmärksammas. Vi vill skapa möjligheter att stu-
dera även i ett senare skede av livet. Genom Akademi Norr har vi tillgång till universi-
tets- och högskoleutbildningar på distans. I samverkan med näringslivet kan vi arbeta 
för att tillgodose den lokala arbetsmarknadens framtida kompetensbehov.  
 
Bristen på förskollärare har uppmärksammats och rekryteringsbehovet väntas öka 
framöver. Därför har vi infört ett bidrag till de kommunanställda som vill utbilda sig till 
förskollärare. Under studietiden (3,5 år på helfart) erhåller den anställde 5 000 
kr/månad i bidrag. Motprestationen är att arbeta inom barnomsorgen på helger och 
lov under studietiden samt att man efter avslutad utbildning fortsätter att jobba inom 
kommunens förskoleverksamhet. 
 
Prioriterade mål 
• Alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska klara kun-

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

behov. 
 
 
Arbetsmarknad 
Generellt sett har vi en hög arbetslöshet och särskilt alarmerande är ungdomsarbets-
lösheten. En betydande generationsväxling har inletts och kommer att accelerera de 
närmaste åren. Unga människor ska inte ställas utanför samhället efter avslutade 
studier utan ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom t ex praktik- och 
lärlingsplatser. Särskilda insatser ska göras för att erbjuda stöd åt ungdomar som 
inte kommit ut på arbetsmarknaden eller saknar fullständiga betyg från gymnasiesko-
lan.  
 
Kommunen fortsätter satsningen på att skapa fler sommarjobb till unga. Vi vill fort-
sätta anordna arbetstillfällen för långtidsarbetslösa i de kommunala verksamheterna. 
Arbetsförmedlingen har anvisade medel som i större utsträckning kan hjälpa till att 
skapa sysselsättning.  
 
Kommunala verksamheter ska ställa platser för praktik till förfogande motsvarande 
en per 10 anställda. Arbetsmarknadsenheten har en central roll i detta arbete i nära 
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samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsenheten förstärktes även 2017 
med 500 000 kronor. 
 
Samverkan med Föreningen Svenska Migrationscentret i Karlstad kom igång i början 
av 2016. De har etablerat ett lokalkontor i Strömsund. Arbetet sker i samverkan med 
Arbetsförmedlingen, kommunen och Riksarkivet. De har bedrivit dokumentations-
verksamhet med digitalisering och andra administrativa uppgifter. I början av 2017 
begärdes Svenska Migrationscentret i konkurs. För att rädda verksamheten och ar-
betstillfällena övertar Arbetsmarknadsenheten verksamheten från 2017.  
 
Efterfrågan på barnomsorg kvällar, nätter och helger har ökat och vi möter arbets-
marknadens behov av arbetskraft på obekväm arbetstid. 
 
Prioriterade mål 
• Ungdomsarbetslösheten ska minska 
• Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en 

per tio anställda. 
 
 
Kultur 
En god livsmiljö förutsätter ett starkt och levande kulturliv. Kulturens olika uttrycks-
former berör, inspirerar och tillgodoser människors grundläggande behov av att ut-
trycka sig, kommunicera, skapa och uppleva. 
 
Kultur är en viktig del av samhällsutvecklingen som helhet men utgör också en förut-
sättning för en konkurrenskraftig besöksnäring. 
Ett levande kulturliv och ett brett utbud av kulturaktiviteter för såväl barn/ungdomar 
som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet. Vi vill skapa förut-
sättningar för att kunna ge våra barn, ungdomar och vuxna värdefulla kulturupplevel-
ser. Kulturaktiviteter skapar goda demokratiska värderingar och sprider kunskap om 
vårt kulturarv. Vi vill stärka den kulturella mångfalden och bidra till en god folkhälsa 
och minskat utanförskap. Vi fortsätter arbetet med att skapa en kulturskola där barn 
och unga kan utvecklas inom flera områden. Satsningen på avgiftsfri kulturskola har 
visat sig framgångsrik då fler elever deltar i verksamheten än tidigare. Intresset för 
dans är stort och lockar många elever till verksamheten. Kulturskolan utvecklas ytter-
ligare genom att erbjuda dramaverksamhet. 
 
Vi ser betydelsen av de ideella krafterna. Föreningslivet är en viktig del i vår sam-
hällsutveckling och skapar attraktiva mötesplatser för våra kommunmedborgare och 
besökare. 
 
Biblioteksverksamheten ska vara levande, möta invånarnas behov och även fortsätt-
ningsvis drivas i kommunal regi. Biblioteksverksamheten ska inspirera till möten och 
erbjuda aktiviteter för alla åldrar. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla och ge 
kostnadsfri information och kunskap samt utgöra en arena för kulturupplevelser i vid 
bemärkelse. 
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Prioriterade mål 
• Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i musik- och kulturskolan. 
• Ungdoms- och fritidskonsulenten ska samordna och organisera mötesplatser för 

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

centrum. 
 

 
Mänskliga rättigheter 
De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till 
att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. De inkluderar människors 
möjlighet att överleva, om människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfatt-
ningar. 
 
Mångfald och integration skapar utveckling av samhälle och näringsliv. Oavsett kön, 
kulturell bakgrund, religiös tillhörighet eller funktionshinder ska alla ha lika möjligheter 
och rättigheter att leva ett gott liv. Till vår kommun flyttar människor från många olika 
länder och vi tar också emot flyktingar. Detta har lett till att vi i dag har god tillgång till 
många olika kulturer och språk. Kommunens program för inflyttning och integration 
har brutits ner i verksamheterna i form av handlingsplaner som årligen följs upp. 
 
Vi måste bli bättre på att ta tillvara alla människors kompetens eftersom vi vet att alla 
behövs för att klara det kommande arbetskraftsbehovet. Alla former av diskriminering 
ska motarbetas. 
En snabb introduktion i det svenska samhället är en framgångsfaktor och underlättar 
integrationen. Under 2017 har kommunen fått extra statsbidrag som kompensation 
för det höga flyktingmottagandet (20 mkr). Det skapar möjligheter att förbättra vårt 
integrationsarbete och samtidigt stötta de ideella föreningar som utför ett viktigt integ-
rationsarbete.   
 
De kommunala arbetsplatserna ska präglas av mångfald, jämställdhet och tillgäng-
lighet. Strömsunds kommun är en samisk förvaltningskommun. Det innebär att vi ska 
tillhandahålla möjligheter att bevara den samiska kulturen och språket. Strömsunds 
kommun ska samverka med andra kommuner som är samiska förvaltningsområden.  
 
Prioriterat mål 
• Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de kommunala arbets-

platserna. 
 

 
Näringsliv 
Ett framgångsrikt näringsliv skapar förutsättningar för en bra välfärd. Ambitionen 
och utmaningen är att förbättra företagsklimatet ytterligare och göra kommu-
nen mer attraktiv för befintliga företag och nya etableringar. Ansträngningar 
måste till för att hitta etableringar inom områden som i dag inte finns representerade i 
kommunen. 
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Tillsammans med näringslivet ska vi ta fram ett Näringslivspolitiskt program som ett 
konkret verktyg för fortsatt arbete med utveckling och tillväxt för Strömsunds kom-
mun. Programmet kommer att beslutas av kommunfullmäktige under 2017. 
 
Vi vill medverka till att praktik- och lärlingsplatser skapas inom det privata näringslivet 
för att underlätta företagens framtida rekrytering. 
 
Besöksnäringen är en potentiell tillväxtskapare och ett turismpolitiskt program ska 
ligga till grund för branschens utveckling. En parlamentarisk arbetsgrupp är utsedd 
och kommer att arbeta fram ett förslag under 2017. Skoterturismen är stor i våra fjäll-
nära områden och i Frostviken ska ett skoterregleringsområde bildas. Ett skoterpro-
jekt pågår i Frostviken i syfte att skapa en hållbar skoterturism. 
 
Genom samverkan med kommuner i Västerbotten driver vi ett destinationsutveckl-
ingsprojekt som heter Intill – Innovativ Turism i Lappland. Projektet löper under se-
nare delen av 2015-2018 och finansieras av Strukturfonderna, kommunerna, närings-
livet och Region Västerbotten. Syftet med projektet är ökad tillväxt inom turismnär-
ingen.   
 
Prioriterat mål 
• Kommunens verksamheter ska ge god service till näringslivet. 
 
 
Klimat och miljö 
Frisk luft och rent vatten har vi gott om i vår kommun. Det är också en av våra kon-
kurrensfördelar både när det gäller turism och inflyttning. En trygg och säker miljö är 
en viktig faktor när man väljer var man ska bo. Vi ska arbeta för att minska klimatpå-
verkan genom energieffektiv teknik. De senaste åren har fler valt att övergå till upp-
värmning via fjärrvärme. Vi vill arbeta för ytterligare förtätningar inom fjärrvärmenätet. 
Utvecklingen av biogasproduktion i kommunen ser vi som ett intressant inslag i fram-
ställandet av förnybar energi. Antalet vindkraftverk fortsätter öka i kommunen. Det är 
vårt sätt att bidra till energiomställningen och ökad produktion av förnybar energi. När 
tillståndsgivna vindkraftsparker byggts ska vi ta ställning till eventuell fortsatt utbygg-
nad i vår kommun. Avvägningar måste göras utifrån hur omgivningarna uppfattas och 
hänsyn ska tas till de som bor i närheten av områden lämplig för vindkraft och rennä-
ringens förutsättningar. 
 
Gruvbrytning i olika former har blivit intressant. Vi ser fördelar med de arbetstillfällen 
som uppstår men avvägningar måste göras i varje enskilt fall vad gäller påverkan på 
miljön och förutsättningarna för andra intressen i området. Uranbrytning vill vi inte 
tillåta i vår kommun. 
 
Vi lever i ett ”slit-och-släng-samhälle” som skapar problem med stora mängder avfall. 
Många gånger slängs saker som skulle kunna vara till nytta för någon annan. En 
återbruksanläggning har öppnats på Jobbcenter inom Arbetsmarknadsenheten och 
skapar sysselsättning samtidigt som miljön blir en vinnare.  
 
Naturen är en tillgång i vår kommun. Närheten till skog och mark är värdefullt och ska 
vara lättillgängligt även för de som bor i tätorterna. Dessa områden ger möjlighet till 
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rekreation, rehabilitering, odling på kolonilotter samtidigt som det främjar den biolo-
giska mångfalden och skapar trivsel. Vi vill därför värna om våra grönområden och 
friluftsområden i kommunens kommande planarbeten. I Översiktsplanen för 
Strömsunds kommun har medborgarna själva fått peka ut de områden som de vill 
värna.  
 
Under 2017 deltar Strömsunds kommun i ett arbete under ledning av SMHI för att 
utveckla ett webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsarbete i kommu-
nala planerings- och verksamhetsprocesser. 
 
Prioriterade mål 
• Energiförbrukningen ska minska.  
• Avfallsmängden till förbränning ska minska. 
 
 
Trafik och infrastruktur 
En positiv utveckling av näringsliv och samhälle ställer krav på en väl fungerande 
infrastruktur. Vägar, järnvägar, telefoni och bredband måste hålla en kvalitativ nivå 
för att kommunen ska kunna vara konkurrenskraftig. Bredband med hög kapacitet är 
en förutsättning för tillväxt. För att slippa långa och tidskrävande resor kan till exem-
pel videokonferens användas, men det förutsätter att teknikförutsättningarna är goda. 
Kommunen ska arbeta vidare med bredbandsutbyggnaden och en strategi har anta-
gits av Kommunfullmäktige. Ambitionen är att kommunen bygger och äger sitt eget 
fibernät. Kommunen är delägare i ServaNet som ska vara behjälplig i kommunens 
arbete med bredbandsutbyggnaden och arrendera nätet. Nu är fiberdragningen från 
Hammerdal till kommungränsen mot Dorotea klar. Arbetet med ortssammanbindande 
nät pågår och utbyggnaden fortsätter nu i tätorterna Hammerdal, Strömsund och Ho-
ting. Fiber finns nu efter Stekenjokkvägen och snart kan boende längs vägen erbju-
das uppkoppIing. 
   
Många av våra invånare pendlar långa sträckor till och från arbete och skola. I flera 
fall finns inget alternativ till bil. För att det ska vara hållbart måste vägstandarden 
vara god både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. 
 
Nivån på kollektivtrafiken måste upprätthållas. Utbudet av kollektivtrafik är en konkur-
rensfördel och har en avgörande betydelse för utvecklingen av besöksnäringen. Till-
gängligheten i kollektivtrafikens fordon och vid hållplatserna ska fortsätta att utveck-
las. Sedan 2015 är kollektivtrafiken skatteväxlad och sköts av Region Jämtland Här-
jedalen.  
 
Vi vill medverka till att Inlandsbanans potential kommer till sin rätt. Ur trafiksäkerhets- 
och miljösynpunkt är det önskvärt att gods- och persontrafik i större utsträckning körs 
på järnväg istället för på väg. 
 
  
Personal 
För att vara framgångsrik i konkurrensen om arbetskraft måste kommunen vara at-
traktiv som arbetsgivare. Invånare och anställda ska uppfatta kommunen som en ar-
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betsplats med rättvisa och trygga villkor. Personalen ska vara delaktig och ha infly-
tande över sin egen arbetssituation och klimatet ska präglas av öppenhet. Chefer ska 
sträva efter en förtroendefull samverkan med de anställdas fackliga organisationer. 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda trygga anställningsvillkor med 
grundanställning på heltid och jämställda, konkurrenskraftiga löner. Visstidsanställ-
ningar som staplas på varandra ska undvikas. Ett bra arbetsliv ska kunna kombine-
ras med ett bra familjeliv. 
 
Intern rörlighet ska stimuleras för att ge medarbetare möjlighet till utveckling och för 
att pröva andra arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet. Alla chefstjänster ska 
utlysas externt. 
 
För att stimulera till utbildning och minska utflyttningen är det viktigt att kommunen 
kan erbjuda tillsvidareanställningar. Timanställda vikarier ska därför kunna erbjudas 
tillsvidareanställning utifrån verksamheternas behov av vikarier. Den nyinrättade Be-
manningsenheten kommer under 2017 att påbörja anställningar av ”fasta vikarier”. 
Det innebär en trygghet för den anställde att ha en tillsvidareanställning i stället för 
vikariat. 
 
Prioriterade mål 

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

• Kommande personalbehov ska kartläggas och en personalförsörjningsplan med 
rekryteringsstrategi ska upprättas.   
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Ekonomi och budgetram 2018 
2017 års budget har uppräknats med 2,19 procent. Resultatmålet är satt till 8 mnkr 
för 2018. Kommunfullmäktiges avsättning för balanskrav är sänkt till 1 mnkr och pot-
ten för kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader är 1,044 mnkr. Kommunstyrel-
sens utvecklingspott är 1 mnkr. Eftersom 2018 är ett valår ökar budgeten för Val-
nämnden till 350 tkr. 

Ytterligare 4,8 mnkr tillförs ramen genom utbetalning från pensionsstiftelsen. 
7,5 mnkr tillförs ramen då befolkningsutvecklingen väntas öka, eller vara oförändrad 
till följd av ökade behov på arbetsmarknaden.  

Ramhöjande: 

• 500 tkr tillförs Ks för drift och underhåll av ny idrottshall i Strömsund.
• 500 tkr tillförs TSF pga minskade skogsintäkter.



Budgetramar per verksamhet  2018
Belopp i tkr

Nämnd/avd Budget 2017 Uppräkning Effekt Ram- Ej ram- Ramförslag Kommentarer
(exkl kapitalkostn) Inkl ramjust  dec 16 2,19% uppräkn. Justeringar justerande justerande 2018

KOMMUNFULLMÄKTIGE * 4 515 4 536 21 -1 500 -6 3 030 Minskning balanskravspott -1,5 mnkr,-6 tkr utjämn KF oför

KOMMUNSTYRELSE 192 360 197 026 4 666 0 1 000 -350 197 676
Kommunstyrelse ** 52 450 53 634 1 184 500 -350 53 784 Drift sporthall ytterligare 500 tkr, till valnämnd -350 tkr

Kommunledningsförvaltning 29 723 30 451 728 30 451
Teknik- och serviceförvaltning 31 005 31 786 781 500 32 286 Skogsintäkter ner med 500'

Strömsund turism 4 555 4 677 122 4 677
Framtids- o utvecklingsförvaltning 74 627 76 478 1 851 76 478

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 4 727 4 831 104 4 831

BARN, KULTUR- OCH UT-
BILDNINGSNÄMND 234 416 239 943 5 527 0 0 0 239 943
Barn-, kultur- och utbildningsförv 216 864 222 006 5 142 222 006
Kultur- och fritidsavdelning 17 552 17 937 385 17 937

SOCIALNÄMND 315 664 323 532 7 868 323 532

NÄRVÅRDSNÄMND 22 531 23 089 558 23 089

ÖVERFÖRMYNDARE 1 849 1 890 41 1 890

REVISION 908 928 20 928

VALNÄMND 30 31 1 350 381

TOTAL 777 000 795 806 18 806 -1 500 1 000 -6 795 300

*) Inkl potter fullmäktige, tkr 2017 2018
Kommunfullmäktiges oförutsedda. 1 050 1 044 Fördelnings-
Kommunfullmäktiges pott balanskrav. 2 500 1 000 utrymme: -12 300
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr Ramförslag 783 000 Befolkningsutveckling +/- 0 ger +7,5 mnkr till ramen

Kommunstyrelsens oförutsedda 300 300 Utdelning från pensionsstiftelsen +4,8 mnkr till ramen

Komunstyrelsens utvecklingspott 1 000 1 000

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumerna för justeringar. Resultatmål 8 000 Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.

exkl omställningen för komponentinvesteringar
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Inledning 
 
Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands åtta kommuner med sina 106 kvadrat-
mil är Strömsunds kommun till ytan Sveriges sjätte största kommun med medborgare boende 
utsprida i hela kommunen. Strömsunds kommun har en medelålder på 46,7 år som är relativt 
hög jämfört med snittet i riket. Vi har underskott på medborgare i arbetsför ålder, speciellt 
kvinnor. Vi sätter ett tydligt fokus på tillväxt och sysselsättning som är en förutsättning till 
bra välfärd och service till kommunens medborgare. 

 
Kommunens skatteunderlag måste öka för att kunna finansiera kommunens kostnader för en 
bra skola, vård och omsorg m.m. och de måste göras med att fler bidrar med mer! Vi måste 
öka antal arbetstillfällen i det privata näringslivet genom att skapa bättre förutsättningar för 
entreprenörer att starta och driva sitt företag i Strömsunds kommun. Flera i arbetsför ålder 
måste kunna få möjligheten att kunna försörja sig själv genom ett arbete.  Ökat företagande 
kräver en bra infrastruktur såsom utbyggt bredband, bra mobiltäckning, bra vägar och en fun-
gerande kollektivtrafik där personal och gods kan transporteras. En viktig faktor är också att 
inte lägga ytterligare pålagor på småföretagarna i form av ökade skatter och ökad byråkrati. 

 
Våra barn och ungdomar är vår framtid, vi måste göra allt för att få dem att trivas i 
Strömsunds kommun och skapa en trygg och trevlig plats att leva och bo på. Vi måste ha en 
tilltalande förskola och skola där vi måste möta föräldrarnas och barnens behov och förvänt-
ningar. Gymnasiet har en betydande roll för Strömsunds kommun och det är viktigt att vi har 
ett brett och djupt utbud av utbildningar där eleven är i fokus. Grunden i gymnasiet måste 
vara att förbereda för ett jobb eller vidare utbildning. 

 
Turismen är en unik möjlighet som vi måste ta tillvara på. Turism skapar nya företag med 
arbetstillfällen för alla oavsett bakgrund. Strömsunds kommun har fantastiska möjligheter att 
utveckla turismen med våra både exklusiva och enkla miljöer och attraktioner. 

 
Slutligen vill vi betona vikten av ett levande kultur- och fritidsliv i kommunen, det är ofta en 
kompletterande orsak till att medborgare vill bo kvar och flytta till kommunen. Vår vision är 
att Strömsunds kommun ska bli en lättillgänglig och intressant kommun både för dem som 
redan finns här, för nya innevånare och för besökare. 
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Övergripande politiska mål 
 
God ekonomisk hushållning i verksamheter och arbete 

• Följa de finansiella målen 
• Kommunens lokalytor som inte används ska säljas eller rivas 
• Antal anställda ska anpassas efter omvärld och demografi 

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

utnyttjas 
• Underlätta matchningen av rätt kompetens på arbetsmarknaden.  

Fortsatt satsning på kunskap, lärande och förnyelse 
• Inspirerat med entreprenörskap och företagande i skola och utbildning 
• Ökad andel högstadieelever som klarar inträde till gymnasium 
• Större andel som går ut gymnasiet med godkända betyg och söker vidare till högre 

utbildning 
• Ökad satsning på vuxenutbildning 

Livskvalitet och trygghet 
• Ökad inflyttning (bromsad utflyttning…livskvalitét, bra miljöer, attityder)  
• Satsning på ett rikligt och varierat fritids- och kulturutbud 
• Stöttning av goda barn- och ungdomsmiljöer 
• Trivsam närmiljö 

Hållbar samhällsutveckling 
• Miljövänlig utveckling 
• Satsning på folkhälsa 

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

Integration av nya kommunmedborgare 
• Hög kvalitet på utbildning i svenska  
• Delaktighet i samhället för att träna svenska språket och förstå det svenska samhället  
• Jobb eller praktikplatser 

 
Allas lika rätt i samhället 

• Tillgänglighet till publika anläggningar 
• Ökad jämställdhet  
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Demokrati 

 
Medborgarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor är en avgörande faktor för 
kommunens utveckling. Bra information till medborgarna ger delaktighet till vad som pågår 
inom kommunen. Medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut måste förbättras och 
göras tydligare. Kortare väg mellan kommunen och medborgarna, information är viktig men 
dialog är ännu viktigare. 

 
Inriktningsmål: 

 
• Förbättra och skapa ytterligare informationskanaler (och möjlighet till dialog) till och 

från medborgarna 
 

• Nya hemsidan utvecklas utifrån medsborgarnas behov 
 
 
 

Tillväxt, samhällsutveckling 
 
Strömsunds kommun har under en lång rad av år haft en negativ befolkningsutveckling på c:a 
150 personer per år. Dock har vi kunnat konstatera en ökning på c:a 50 personer under det före-
gående året. Detta till stor del beroende på att många nysvensker valt att bosätta sig i kommu-
nen. För att kommunen skall kunna utvecklas så måste inflyttningen till vår kommun även 
fortsättningsvis vara positiv. För att flera ska vilja bosätta sig i Strömsunds kommun så måste 
kommunen tillhandahålla en bra service till sina medborgare, det måste finnas jobb inom va-
rierande yrken och bostäder skall kunna erbjudas i attraktiva lägen och miljöer. 

 
 
Inriktningsmål: 

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

 
• Gör Strömsunds kommun mer attraktiv med en bra service samt trivsam och intressant 

plats att bo och leva på. 
 

• Marknadsför de möjligheter som är unika för Strömsunds kommun. 
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Utbildning 
 
Grundskolan ger eleverna grundläggande kunskaper för att klara av och kunna utvecklas för 
fortsatta studier. Vi anser det vara viktigt att alla elever ges likvärdiga möjligheter till kun-
skap. Goda kunskaper i matematik och svenska är mycket viktigt och påverkar resultatet för 
de flesta övriga ämnen. Vi anser också att grundskolan skall ge eleverna ytterligare kunskap 
i kommunens basnäringar turism, jord- och skogsbruk samt entreprenörskap. 
 
Lokalytan per elev är i de flesta fall långt större än riksgenomsnitt vilket visar sig på en ut-
märkande hög lokalkostnad per elev. Samordning och effektivare utnyttjande av lokaler kan 
sänka kostnaderna. Antal assistenter i grundskolan ökar. Orsaken kan till stor del härledas till 
grundläggande brister i undervisningen där elevernas arbetsmiljö och studiero samt lärarnas 
pedagogik är avgörande faktorer som måste åtgärdas. 
 
Att kommunen har eget gymnasium som stärker självförtroendet och möjlighet för kommu-
nen att utvecklas vidare. Dock har gymnasiet för få elever för att kunna erbjuda alla nationella 
program. Alltför få program innebär att elever väljer andra studieorter vilket minskar antal 
elever ytterligare. Möjlighet till ytterligare tillval exv. ridning och idrott, skulle få ytterligare 
elever att välja Hjalmar. Att klara en godkänd gymnasieavgång är en inträdesbiljett till ar-
betsmarknaden och är en viktig faktor i elevens fortsatta liv. Kommunstyrelsens nyligen 
tagna beslut om att ge utgående gymnasieelever från vård/omsorg samt barn/fritid en fast an-
ställning inom   kommunen är en positiv och nödvändig åtgärd. 
 
Vuxenutbildningen medför möjligheter att komplettera studierna för att ge gymnasiekompe-
tens. Kompletteringen är betydelsefull för de som inte klarat gymnasiet eller inte hunnit få 
sin gymnasieexamen före 20 års ålder. 

 
Studier på högskolenivå skall kunna göras från kommunen på distans mot lämplig högskola. 
Distansutbildning gör det möjligt för flera boende inom kommunen att utbilda sig vidare utan 
att flytta från kommunen. 

 
Inriktningsmål: 

 
• Proritera kunskaper i lågstadiet och se till att alla elever besitter goda skriv- 

och läskunskaper när de lämnar åk2. 
 

• Bättre studiero och pedagogik  i grundskolan för att minska antalet assi-
stenter 

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

skogsnäring samt entreprenörskap. 
 

• Samordna och effektivisera skollokaler för att minska lokalkostnaderna. 
 

• Ytterligare marknadsföring av gymnasiet för att få flera sökande. 
 

• Verka för att alla går ut gymnasiet och med godkända betyg. 
 

• Ge estetprogrammet en möjlighet att åter starta på gymnasiet. 
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• Se över möjligheten till ytterligare tillval på gymnasiet 
 

• Inspirera fler till att söka vidare till eftergymnasiala/akademiska studier! Vi 
har låg utbildningsnivå i förhållande till riksgenomsnittet. 

 
• Satsa mer på vuxenutbildning. Detta ger i sin tur fler möjligheten till riktiga 

jobb samt ger fler en chans till gymnasiekompetens - gäller inte minst 
många nyanlända. 

 
 
 
Jämställd arbetsmarknad 
 
Ett stort problem för de flesta inlandskommunerna i Norrland är den minskande befolkningen. 
Strömsunds kommun har ett underskott av kvinnor i åldern dvs. åldern 20-40 år, jämfört med 
antalet män i samma åldersgrupp. Unga kvinnor tenderar att flytta, (ca 40 % av 20-åringarna 
flyttar)  i högre omfattning, en trend som måste brytas genom åtgärder som får kvinnor att 
stanna kvar eller vilja återvända. Det är viktigt att göra satsningar som attraherar yngre kvin-
nor och som kan skapa förutsättningar för att finna former för god service i vårt glest befol-
kade område. 

 
Nästan dubbelt så många kvinnor som män har högskoleutbildning i kommunen. Kvinnor i 
arbetsför ålder återfinns till största delen inom vård, omsorg, skola och handel medan männen 
finns till största delen inom tillverkning, bygg och transport. 

 
Bland småföretagarna är c:a 600 män medan endast c:a 200 är kvinnor. 

 
Inriktningsmål 

 
• Skapa förutsättningar som ska främja kvinnors entreprenörskap och innovationskraft. 

Satsa särskilt på kvinnors företagande, skapa särskilt riktade mötesplatser och arenor 
 

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

 
• Satsa på generationsskiftning för företag genom projekt för mentorskap/adepter och 

män/kvinnor med syfte att även bryta traditionella mönster/bransch 
 

• Erbjud yngre personal inom vård/omsorg och skola en tillsvidareanställning i stället 
för en osäker anställning som vikarie. 

 
• Jämställdhet inte enbart traditionellt mellan kvinnor/män utan också mellan olika 

folkgrupper osv.  
 

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

 
Inriktningsmål: 

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

 
• Stötta kulturaktiviteterna i byar och samhällen utanför Strömsunds centralort. 

 
• Behålla, utveckla och marknadsföra befintliga bibliotek. 

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

kultur. 
 
 

Socialtjänst/vård/omsorg 

Socialtjänst, vård och omsorg är till största delen styrd av lagar, Detta för att ge samma stöd 
och hjälp till alla medborgare. En stor del av kostnaderna går idag till institutionsvård för 
unga och vuxna. Därför är det viktigt att satsa på förebyggande insatser. För att nå bäst resul-
tat är det här viktigt att det sker ett större samarbete mellan till exempel socialtjänsten och 
skolan. Nya möjligheter till bra samarbete finns idag och borde utnyttjas mer även i vår 
kommun. Att samarbeta med förskola och familjecentral är också väldigt viktigt. En annan 
stor och viktig uppgift i hela länet är att hitta nya och gemensamma eller egna alternativ till 
HVB hem, som annars blir allt mer kostsamt för kommunerna. 

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

 
Kommunens driftform för äldreboenden är en omdiskuterad fråga. Skall driften läggas ut 
på entreprenad eller köras i kommunens egen regi. I projekt Vardaga på Frösön har drift i 
fullskala jämfört entreprenaddrift och kommunal drift. Strömsunds kommun bör ta 
lärdom av de resultat som framkommit i projektet. 
 
Idag är verksamhet för vård/omsorg och verksamhet för individ- och familjeomsorg en ge-
mensam organisation där anslagna medel kan flyttas mellan verksamheterna. Detta är ofta 
till nackdel och vi skulle vilja se att de två verksamheterna redovisas separat på de progno-
ser som redovisas.
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Inriktningsmål: 
 

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

 
• Skapa kommungemensamma eller egna alternativa HVB-hem 

 
• Ökad livskvalitet för äldre genom större inflytande och mer möjlighet till delaktighet i 

beslut runt aktiviteter, kost mm. 
 

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

• Ge de äldre större möjlighet att själva välja boende. Ytterligare satsning på trygghets-
boende. 

 
 
Miljö 

 
Vår kommun har stor tillgång på frisk luft och rent vatten, något som idag inte är alltför van-
ligt. Dessutom finns stora volymer outnyttjad biomassa från jord och skog lämpade för pro-
duktion av biodrivmedel. 

 
I kommunen produceras en anseenlig mängd vatten- och vindkraftel, detta beroende av en 
positiv kommunprofil, många lämpliga höjdlägen och glest befolkat landskap. Kommunens 
energibehov skall succesivt minska. Detta genom minskad elförbrukning, ökad satsning på 
värmepumpar och småskalig vind- och solenergi. Transportsektorns behov av energi minskas 
eller på sikt ställas om till miljövänligare bränslen. Ett snabbt sätt att komma i gång är att så 
snart det är möjligt fasa ut kommunens fossila tjänstebilar till förmån för el-drift inom exem-
pelvis i hemtjänsten. El från solceller gör stora framsteg till en årligen minskande kostnad. 
Kommunen bör delta i pågående utveckling med att börja installera solceller på kommunens 
egna fastigheter 

 
En trevlig och trivsam närmiljö i kommunens samhällen bör skapas genom att exempelvis 
utökad skötsel av gräsytor, plantering av träd/buskar och blomsterarrangemang. 

 
Inriktningsmål: 

 
• Minska transporterna genom lokal upphandling av kommunens förnödenheter. 

 
• Påbörja omställning till en kommunal fossilfri bilpark 

 
• I översiktsplaner kartlägga marker lämpliga för grödebaserad råvara för produktion av 

biodrivmedel. Jämför med tidigare vindkraftplaner. 
 

• Bygg succesivt ut elproduktion med solceller på kommunens fastigheter. 
 

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

 
För att underlätta de asylsökandes långa väntan på uppehållstillstånd samt för förberedelse för 
ett liv i Sverige så bör även denna grupp få tillgång till svenskundervisning snarast möjligt 
efter ankomsten. 

 
Inriktningsmål: 

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

 
• Svenskundervisning även till asylsökande. 

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

 
• Flera praktikplatser, inte minst inom kommunal verksamhet. 

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

kvar i kommunen. 
 

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

 
 
 

 
Valfrihet 

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

 
Inriktningsmål: 

 
• Se över möjligheter till alternativa driftsformer. 
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Turism 
 
Rese- och turistindustrin i Strömsunds kommun omsatte över 200 miljoner under förra året. 
Över 100 årsarbeten skapades, Drygt 10 miljoner genererades i skatteintäkter till kommunen. 
Det är ingen tvekan om att rese- och turistindustrin har en mycket stor betydelse för vår 
kommun och måste nu tas på allvar. De olika turistaktörerna bör samverka på olika sätt för 
att vara konkurrenskraftig och att nå även långväga kunder. Besökscentrum i Strömsund är 
viktigt för såväl besökande som för turistföretagen och måste lätt kunna hittas. För att besk-
riva och tillvarata turismens möjligheter till utveckling, tillväxt och sysselsättning måste en 
aktuell turismstrategi snarast tas fram. 

 
Kommunen har stora potentialer att utveckla sin turism under både sommar och vinter. Det 
långa avståndet till närmaste flygplats begränsar turism och måste kompenseras på annat sätt. 
Närheten och gemenskapen med Norge bör utvecklas vidare. Vildmarksvägen blir ett allt 
viktigare turistmål i kommunen och dess besökspunkter måste vidareutvecklas. 

 
Främja hästnäringen och arbeta för att den ska utgör ett viktigt komplement till de tradit-
ionella näringarna i regionen såsom jord- och skogsbruk samt turism. Hästnäringen och tu-
ristnäringen är två näringar som strukturellt utvecklas och där tillväxt sker på likartat sätt. 
 
JHT – Kommunen (turismavd.) måste bli bättre på att samverka med JHT och leverera in 
vad vi har att erbjuda! Och i gengäld bli bättre på att delta i JHTs arrangemang och kompe-
tensutvecklingar…. Kommunen medfinansierar ju med ett antal hundra tusen varje år och 
här nämns inte JHT alls…. Vi har mycket mer att hämta om vi blir en mer aktiv medspelare 
med JHT.  

 
 
Inriktningsmål: 

 
• Arbeta för främjandet av turismen med andra aktörer i länet såsom Jamtli, 

Inlandsbanan, etablerade kulturevenemang. 
 

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

 
• Förbättrat samarbete med JHT 

 
• Utveckla ytterligare besöksmål längs Vildmarksvägen. 

 
• Ta snarast fram en turiststrategi för kommunen 

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

 
• Fortsätt utvecklingen av en fungerande marknadsföring av kommunens turistföretag. 

Marknadsför destinationsbolaget Södra Lappland bättre. 
 

• Främja hästnäringen och arbeta för att den ska utgör ett viktigt komplement till de 
traditionella näringarna i regionen såsom jord- och skogsbruk samt turism. Häst-
näringen och turistnäringen är två näringar som strukturellt utvecklas och där 
tillväxt sker på likartat sätt. 
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Folkhälsa 
 
Syftet med folkhälsoarbetet är att stärka individen. Statens folkhälsoinstitut har arbetat för att 
minska regionala ojämlikheten. Den nationella strategin för att skapa konkurrenskraftiga  
regioner och individer är att verka och bidra till regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning. 
 
Friska kommunmedborgare främjar en mindre kostsam hälsovård, färre sjukskrivningar och 
ett rikare liv. Folkhälsan är ofta beroende av samhälles klass och ekonomi vilket gör önskade 
åtgärder mera komplicerade. 
 
Balans i liv och karriär är avgörande för hälsan. Enligt en artikel i SvD 16 juli 2009 av Agneta 
Lagerkrantz, som i sin tur relaterar till en studie av Carita Håkansson, lektor vid Hälsohögsko-
lan i Jönköping, är det olika faktorer som avgör om kvinnor och män håller sig friska. Kvin-
nor är mer friska om de hinner med både yrke och fritid. Männens hälsa är istället beroende 
av hur de klarar sitt jobb. För att kvinnor ska må bra behöver de ha ett balanserat liv mellan 
arbete och familj, ha meningsfulla fritidsaktiviteter och känna att det de gör betyder något. 
Kvinnor blir stressade och tvingas till sjukskrivning om de inte hinner eller kan möta de 
kombinerade kraven från arbets- och privatliv. 
     
Användande av alkohol och narkotika medför ofta en försämrad personlig hälsa och svårig-
heter i arbete och socialt liv. 

 
Inriktningsmål: 

 
• Gör en förstudie och kartläggning avseende kvinnor och mäns nuvarande och önskade 

möjligheter till fritidssysselsättning. 
 

• Skapa förutsättningar för mötesplatser och arenor för en meningsfull 
fritidssysselsättning för våra invånare oavsett ålder och kön. 

 
• Poängtera vikten av rätt kost och rörelse för elever i grundskolan – gärna i 

kombination med besök i natur och skog. 
 

• Förebygg och förhindra användande av droger. 
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Infrastruktur 
 
Kommunens infrastruktur är avgörande för dess utveckling. Strömsunds kommun återfinns 
idag bland bottenplatserna gällande infrastruktur. Eftersom Strömsunds kommun är relativt 
glest befolkat så finns tyvärr ett mycket begränsat kommersiellt intresse att satsa på infra-
struktur i våra bygder. 

 
Att alla medborgare har tillgång till bredband är en förutsättning för kommunens utveckling. 
Alltmera av våra samhällsfunktioner blir beroende av ett snabbt och fungerande bredband så-
väl privat som för företag.  Bredband via fiber är den långsiktiga och hållbara lösningen. 
Mobilt bredband är en ej tillförlitlig och relativt dyr lösning men kan användas som ett kom-
plement till bredband via fiber. 

 
Den fasta telefontrafiken via koppartråd kommer att upphöra i kommunens samtliga byar 
senast under 2018 och enligt Telia kunna ersättas med ensuccesivt att ersättas med en mobilt 
fast lösning. Dock kommer den mobila telefonin att öka vilket ställer krav på bättre täckning. 
Tyvärr kommer inväntan på 700 MHz-bandet att  slå stopp för ytterligare utbyggnad av be-
fintligt mobilnät. 

 
I kommunen finns många grusvägar med skiftande kvalitet vilket begränsar framkomligheten 
för varu- och persontransporter. I stället för underhåll av våra vägar så väljer Vägverket att 
sänka hastigheten för vägen. 

 
Kollektivtrafiken inom kommunen fungerar någorlunda tillfredsställande längs väg E45 och 
väg 342 till Gäddede. Dock är oftast inte busstiderna anpassade efter de som vill pendla 
mellan hem och arbete. Pendlarparkering finns i Strömsund men även andra orter längs E45 
är i behov av en sådan parkering 
 
”Stekenjokkvägen – året runt” har nu en grupp på Facebook på initiativ av Inger Långström, 
Stora Blåsjön. Fn har den gruppen 639 medlemmar! De har kommit till på två veckor. Bara 
på första dygnen fick gruppen ca 400 medlemmar. Så det finns anledning att se över/driva 
frågan!  

 
Inriktningsmål: 

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

 
• Ställ högre kvar på leverans- och projekteringstakten i pågående satsning på bred-

band i kommunen 
 

• Förbättra mobiltäckningen inom kommunen genom ökad dialog med 
mobiloperatörerna 

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

 
• Bättre anpassade busstider för pendling med buss alternativt tåg. 

 
• Verka för en åretruntöppen Stekenjokkväg.
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Näringsliv 
 
Näringslivet är viktigt för kommunenens framtid och utveckling. En förutsättning för tillväxt i 
Strömsunds kommun är att vi får flera företag att etablera sig i kommunen. Småföretagen är 
grunden till kommunens företagande och står för 4 av 5 företag med färre än 5 anställda. För 
att få företag att startas eller att etablera sig i Strömsunds kommun måste vi se till att bra för-
utsättningar finns. Det ställer stora krav på logistiklösningar, personal med rätt utbildning och 
ett trivsamt samhälle att bo och leva i, bland annat. Kommunen måste marknadsföra sig bättre 
när det gäller företagsetableringar och arbeta mer för dessa. Vi behöver få in mer entreprenör-
skap och företagande i skolan. Strömsunds kommun måste också serva och vara behjälpliga 
och ha en god relation till befintliga företag som redan finns i kommunen. 

 
Vi vill också se en strävan till lokal upphandling av mat och produkter som kommunen köper 
in. Detta främjar mera lokala företag i motsats till den alltmera storslagna offentliga upphand- 
lingen som idag marknadsförs. 

 
 
Inriktningsmål: 

 
• Fortsatt satsning på Teknikens hus som är en viktig plats för barn och unga att ut-

veckla sin tekniska förmåga i låg ålder. 
 

• Ytterligare samarbete med gymnasiet för utbildning av efterfrågad arbetskraft 
 

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

• Utför myndighetsutövande på ett företagarvänligt sätt. 
 

• Utveckla kvinnors, ungas samt nysvenskars företagande. 
 

• Upptäck och skapa relevanta utbildningar utifrån företagens behov. 
 

• Underlätta matchningen av rätt kompetens på arbetsmarknaden.   
 

• Verka för att få inlandsbanan elektrifierad så föreagen kan köra sina transporter på ett 
miljövänligt vis snabbt och enkelt. 
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Kommunal verksamhet 
 
Strömsunds kommun är idag kommunens största arbetsgivare med c:a 1400 anställda. Kom-
munen skall konkurera med kommunens övriga företag om att få kompetent arbeskraft och 
jämföra sig med alternativa privata arbetsgivare. Generellt ligger kommunens löner lägre än 
motsvarande privata företag vilket medför att kommunen måste konkurrera om arbetskraft på 
annat sätt. Sommarjobb för ungdomar är viktigt dels för att få lite fickpenger, dels för att få 
arbetspraktik och rutiner på lovets dagar. Eftersom kommunen har och kommer att ha stort 
behov av tjänster inom vård- och omsorg är det viktigt att ta tillvara de yngre som är utbildade 
för uppgifterna. En god arbetsmiljö och en tydlig personalpolitik är en förutsättning för en bra 
arbetsplats. Kommunens korttidsfrånvaro är bland de lägsta i landet medan långtidsfrånvaron 
står  för drygt 60 % av all frånvaro. 
 
Många av kommunens medborgare står långt från arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten 
(AME) har ”anställt” många av dessa i sin verksamhet vilket medfört att kostnaderna för för-
sörjningsstödet minskar samtidigt som den anställde  har ett arbete som i vissa fall kan resul-
tera i en tillsvidareanställning i företag eller kommun. 

 
Det behövs en koppling här till att kommunen behöver bli en samhällsutvecklare, ta rodret 
och inte enbart ”passivt titta på” när utvecklingen går i en negativ trend. Undersökningar 
(SCB, KKIK mfl) visar att kommunen ligger lägre än genomsnittet på flertalet mått gällande t 
ex företagande, folkhälsa, miljö och hur kvinnor och män som bor i kommunen ser på den 
som en bra plats att leva och bo på. Undersökningarna visar däremot att trygghetsaspekten är 
god (positivt resultat) i enkäter. 

 
Kommunen får dåliga betyg gällande möjliggörande för medborgarna att delta i kommunens 
utveckling Fördjupat fokus på attraktivitet. Vi ska ta fram så mycket fakta som möjligt – var-
för flyttade x pers till kommunen och varför flyttade X personer från kommunen. Analysera 
och se vad vi kan ta fasta på. En ständigt ökande administration inom kommunens verksamhet 
är ett problem som vi måste vara vaksamma på. Ej nödvändig administration bidrar negativt 
till kommunens knapra ekonomi. 
 
Slutligen vill vi betona betydelsen av nationella och internationella kontakter och samarbete. 
 
Inriktningsmål: 

 
• Erbjud seriösa sommarjobb för alla ungdomar som lämnat grundskolan.  

 
• Arbeta aktivt för att sänka kommunens långtidsfrånvaro 

 
• Avveckla ej nödvändig administration inom kommunen.  

 
• Vidareutveckla internationella kontakter, samverkan och kompetens 

 
• Utöka AME:s verksamhet för  att skapa självkänsla, arbete och minskat försörjnings-

stöd. 
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Långsiktiga åtgärder för att klara kommunens ekonomi 2019-2022 
 
Vi är oroade för kommunens ekonomi under åren efter år 2018. Detta på grund av att kommu-
nens utgifter ökar i betydligt snabbare takt än kommunens inkomster vilket innebär att kommu-
nen måste öka inkomsterna eller dra ner på utgifterna.  
 
Besparingen som beräknas bli minst 20 mkr/år kan inte längre tas från en ”hyvling” av verk-
samheternas budget. Istället måste vi ta nya grepp med satsningar och åtgärder för att på sikt dra 
ner  på kommunens kostnader. 
 
Nedan följer ett antal förslag för att klara kommunens framtida ekonomi: 
 

• Flera i arbete för att öka kommunens skatteinkomster 
 

• Genomför en organisationsöversyn av kommunens verksamhet för att få en effektivare 
och smidigare verksamhet. 

 
• Ifrågasätt om kommunens alla nuvarande sysslor skall tillhöra kommunens ansvarsom-

råden 
 

• Ytterligare förebyggande åtgärder inom IFO rörande vuxenenheten, öppenvården och 
placering av ungdomar 
 

• Engagera och samarbeta med kommunens föreningar som kan delta eller överta delar 
av kommunens verksamheter exv. idrottsanläggningar, ungdomsverksamhet, turistser-
vice och medborgarservice. 
 

• Utveckla AME ytterligare för att få flera i arbete samt för att minska försörjningsstödet  
 

• Se över möjligheten att sälja ut Folkets Hus och campingen i Strömsund. 
 

• Se över kommunens skolor gällande antal och utbildningskvalitet. 
 

• Samordna skolverksamheten i Strömsund 
 

• Nyttja distansundervisningens fördelar. 
 

• Se över planering och upphandling av skolskjutsar 
 

• Snabbare och effektivare SFI-undervisning för att snabbare möjliggöra anställning. 
 

• Mera IT-stöd inom vård/omsorg 
 

• Samordna LSS-verksamheterna 

• Se över kommunens äldreboenden gällande antal och placering. 
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Ekonomi/Budget 2018 

 
Kommunens ekonomiska läge är inte det bästa inför 2018. Skatteintäkterna är inte tillfreds-
ställande till följd av att en förhållandevis stor den av medborgarna inte betalar skatt på grund 
av arbetslöshet m.m. Dessutom ger skatteutjämningsbidraget inte den utdelning vi önskat. 
De nya riktade bidragen ger inte heller avsedd kompensation. Detta medför att vi har ett nega-
tivt fördelningsutrymme till våra verksamheter sedan vi tagit hänsyn till PKV (generella kost-
nadsökningar). Att täcka detta underskott med att dra ner på ramarna är svårt eftersom kom-
munens verksamheter är hårt ansträngda redan idag. 
 
Dock ser vi en ekonomisk möjlighet genom att, på ett tillfredsställande sätt, börja utbetala 
från (gottgöra) kommunens pensionsstiftelse. 

 
Finansiella mål 

• Budget i balans – årligt överskott med 8 Mkr 
• Investeringar max  23,5 Mkr   
• Ingen avsättning till pensionsstiftelsen 

 
Följande förutsättningar gäller som grund för de budgetramar som föreslås. 

• Befolkningsminskning med 150 personer under 2018  
• 20 miljoner i ökade intäkter från skatter och bidrag för kommunen 
 2,9 % PKV 
• Potter: Kommunfullmäktiges oförutsedda  1 050 kkr 

Kommunfullmäktiges ballanskrav  2 500 kkr 
Kommunstyrelsens oförutsedda  300 kkr 
Kommunstyrelsens utvecklingspott  1 000 kkr 

 
 
Centerpartiet och Moderaterna yrkar på följande fördelning för budget 2018 

 
• Vi bedömer att befolkningsminskningen för 2018 blir endast 50 personer . Till-

skott  5 000 kkr 
• Vi anser att årets generella kostnadsökningar (PKV) är väl höga och dras ner 

från 2,9 till 2,5.  Tillskott 3 200 kkr 
• Barn- och utbildningsförvaltningen kan dra ner och omstrukturera mot-

svarande 10 assistenter m.m. Tillskott 3 000 kkr. 
• Rationaliseringar inom kommunledningsförvaltningen (KLF) bedöms ge motsva-

rande två tjänster. Tillskott 1 000 kkr 
• Kommunfullmäktiges pott för balanskrav minskas med 1000 kkr. 
• Arbetsmarknadsenheten (AME) tillförs 500 kkr för att fortsätta den arbetsledartjänst 

som tillsattes 2017. 
• Arbetsmarknadsenheten (AME) tillförs ytterligare 500 kkr för lönebidrag till några 

flera personer med arbetsmarknadsåtgärder 
• Arbetsmarknadsenhetens (AME) tillförs 500 kkr för att även fortsättningsvis 

kunna erbjuda feriearbeten för de ungdomar som så önskar 
• Överförmyndare får en ramhöjning med 250 kkr för att klara av den överbelas-

tade situationen som nu råder. 
• 8 772 kkr betalas ut från kommunens pensionsstiftelse. 



Budgetramar per verksamhet  2018 Beredningsunderlag 2017-04-28
Belopp i tkr Uppdaterad med senaste skatte-

prognos per 2017-04-27
Nämnd/avd Budget 2017 Utfall 2016 Uppräkning Effekt Besparing Ram- Ej ram- Ramförslag Kommentarer
(exkl kapitalkostn) Inkl ramjust  sep -15 exkl jmf-störande PKV 2,9% kostn.ökn 0,40% Justeringar justerande justerande 2018

KOMMUNFULLMÄKTIGE * 4 515 3 090 4 543 28 -18 -1 000 3 525 Minskning av pott för ballanskrav

KOMMUNSTYRELSE 192 360 7 675 198 533 6 173 -794 -1 000 2 500 0 199 239  
Kommunstyrelse ** 52 450 3 554 54 016 1 566 -216 500 54 300 Drift sporthall ytterligare 500'

Kommunledningsförvaltning 29 723 2 470 30 686 963 -123 -1 000 1 500 31 063 Två tjänster bort KLF, AME 500'+500', feriearbeten 500',

Teknik- och serviceförvaltning 31 005 214 32 039 1 034 -128 500 32 410 skogsintäkter ner med 500'

Strömsund turism 4 555 384 4 716 161 -19 4 697
Framtids- o utvecklingsförvaltning 74 627 1 053 77 076 2 449 -308 76 768

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 4 727 262 4 864 137 -19 4 845

BARN, KULTUR- OCH UT-
BILDNINGSNÄMND 234 416 -151 241 728 7 313 -967 -3 000 0 0 237 761
Barn-, kultur- och utbildningsförv 216 864 -307 223 666 6 803 -895 -3 000 219 771 Färre assistenter m.m.  

Kultur- och fritidsavdelning 17 552 156 18 062 510 -72 17 989

SOCIALNÄMND 315 664 -4 952 326 075 10 411 -1 304 324 771

NÄRVÅRDSNÄMND 22 531 -484 23 269 738 -93 23 176
 

ÖVERFÖRMYNDARE 1 849 54 1 903 54 -8 250 2 145 0,5 tjänst ytterliagre

REVISION 908 -3 934 26 -4 931

VALNÄMND 30 12 31 1 0 350 381

TOTAL 777 000 5 503 801 880 24 881 -3 208 -5 000 2 750 350 796 772

*) Inkl potter fullmäktige, tkr 2017 2018
Kommunfullmäktiges oförutsedda. 1 050 69 1 050 Fördelnings-
Kommunfullmäktiges pott balanskrav. 2 500 2 800 2 500 utrymme: -13 772
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr Ramförslag 783 000 Befolkningsminskning -150 --> -50  = 5000 kkr

Kommunstyrelsens oförutsedda 300 0 300 Pessionsstiftelse  8772 kkr

Komunstyrelsens utvecklingspott 1 000 39 1 000

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumerna för justeringar. Resultatmål 8 000 Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.

exkl omställningen för komponentinvesteringar
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§ 93 Dnr 2017.199 736 
 
Revidering av kommunens matpolicy 

Kommunens nuvarande matpolicy som antogs av kommunfullmäktige 
den 16 november 2011, § 128, ska revideras. Kommunens interna kvali-
tetsnätverk, IKN, har tillsammans med kostchef Jörgen Jönsson tagit fram 
ett förslag på ny matpolicy.  
 
Meningen är att policyn ska ligga till grund för de strategier och mål som 
kommer att utarbetas i nästa steg. Policyn ska ses som ett övergripande 
dokument medan strategier och mål riktas mer detaljerat. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag 
till matpolicy antas. 
 
Ajournering 

Efter yrkande av Göran Espmark (C) ajourneras sammanträdet kl. 15.15-
15.20 för överläggning i partigruppen. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Upprättat förslag till matpolicy antas. Bilaga 
 
_____  
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Matpolicy 
 
Innehållsförteckning 
1. Miljö och samverkan 
2. Upphandling och inköp 
3. Kompetens och kunskap 
4. Systematiskt kvallitetsarbete 
5. Begrepp 
 
 
I Strömsunds kommun ska vi servera god, vällagad, näringsriktig och 
omväxlande kost. 
 
Maten ska upplevas aptitlig, hålla hög kvalitet och tillagas utifrån be-
greppen: från grunden, efter säsong och med ekonomisk hushållning. 
De nordiska näringsrekommendationerna och Livsmedelsverkets rikt-
linjer ska följas. Alla som av medicinska skäl har behov av specialkost 
ska kunna erbjudas sådan av hög och säker kvalitet. 
 
1. Miljö och samverkan 
Maten ska vara trevligt serverad och presenterad samt kunna avnjutas i 
en lugn, trygg, välkomnande miljö som främjar social samvaro. Mål-
tiden ska vara en del i skolans och barnomsorgens pedagogiska arbete. 
Inom vård och omsorg ska måltiden vara en del i det rehabiliterande/ 
habiliterande arbetet. God kommunikation mellan alla personalkatego-
rier, förvaltningar och med matgästen ska genomsyra verksamheten. 
 
2. Upphandling och inköp 
Vid upphandling och löpande inköp av livsmedel ska prioriteringar gö-
ras av produkter som är bra för miljö, klimat och hälsa, då prisavvikel-
sen är skälig. Säsongsanpassade råvaror ska i första hand väljas. När-
producerade råvaror har företräde när priset tillåter. Vid livsmedels-
upphandling ska rekommendationer från upphandlingsmyndigheten 
följas. Förfrågningsunderlaget ska i möjligaste mån utformas så att lo-
kala/regionala leverantörer kan lämna anbud.  
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3. Kompetens och kunskap 
Alla som arbetar med hantering och tillagning av mat ska, utifrån sina 
arbetsuppgifter, ha relevant kompetens inom områdena matlagning, 
näringslära och fysiologi, specialkost, hygienfrågor, värdskap och håll-
bar utveckling. Personalen ska ges möjlighet till relevant kompetensut-
veckling för att kunna upprätthålla en hög kompetens. 
 
4. Systematiskt kvalitetsarbete 
Ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas för att planera, följa upp 
och utveckla den mat- och måltidsupplevelse som erbjuds. 
 
 
5. Begrepp 
Med kvalitet menar vi att förutom att maten har näringsvärde och hy-
gien enligt livsmedelslagen, skollagen och livsmedelsverkets riktlinjer, 
att brukare och elevers upplevelse av maten ska vara god eller mycket 
god. 
 
Med närproducerad menar vi producerat inom kommunen, länet eller 
regionen. 
 
Med tillagad från grunden menar vi att användande av hel- och halv-
fabrikat ska vara i minsta möjliga mån. 
 
Med värdskap menar vi att bemötandet i matsalen/måltidssituationen 
ska vara trevligt och inbjudande. 
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§ 94 Dnr 2017.197 253 

Förfrågan om köp av del av fastigheten Strömsund 2:26 

En förfrågan om att få köpa del av fastigheten Strömsund 2:26 har den  
6 december 2016 inkommit till kommunen från Strömsunds Hyresbostä-
der AB (SHB). Avsikten med köpet är att förbereda för framtida behov av 
nybyggnationer. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att de tillsammans med miljö- 
och byggavdelningen får i uppdrag att i samråd med SHB utreda möjlig-
heten att bygga på del av fastigheten Strömsund 2:26.  
 
Förslag på beslut återredovisas till kommunstyrelsens sammanträde den 
29 augusti 2017. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och ser-
viceförvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Teknik- och serviceförvaltningen och miljö- och byggavdelningen får i 
uppdrag att i samråd med SHB utreda möjligheten att bygga på del av 
fastigheten Strömsund 2:26.  

 
2. Förslag på beslut återredovisas till kommunstyrelsens sammanträde 

den 29 augusti 2017. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
SHB 
Teknik- och serviceförvaltningen  
Miljö- och byggavdelningen 
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§ 95  
 
Delegationsbeslut 
 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 71-87/2017 
 
b) Handläggare tillgänglighets- och trafikfrågor Peter Janssons delegat-

ionsbeslut om parkeringstillstånd (nr 13) 
 
c) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om lönebidrag 
 (nr 3) 
 
d) AVA-chef Helen Löfgren Larssons delegationsbeslut om befrielse från 

grundavgift (nr 1-7) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
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§ 96 
 
Delgivningar 
 

a) Bokslutsprognos per 28 februari 2017 för barn-, kultur- och utbild-
ningsförvaltningen. 

   
 
b) Bokslutsprognos per 28 februari 2017 för barn-, kultur- och utbild-

ningsförvaltningen. 
   
 
c) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
 Budget 2017   300 000:-  
 Anvisat t.o.m. § 71/2017 0:-  

 
 

d)  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 

 Kvarstår   800 000:- 
 

 
 Kommunstyrelsens beslut 

 Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 _____  
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