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Justering (Sign) 
  

§ 220 
 

Tillägg i föredragningslistan 

Följande ärende läggs till i föredragningslistan: 
 
Asfaltering av gator 

 
_____   
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§ 221  
 
Information om pensionsstiftelsen 

Anders Andersson informerar om pensionsstiftelsen. 
 
Till och med 2015 har 183 miljoner förts över till pensionsstiftelsen. Värdet 
i dag är ca 213 miljoner kronor, en värdeökning på 30 miljoner kronor. 
Vilket motsvarar två års pensionsutbetalningar. 
 
Stiftelsen har i dag tre förvaltare; Swedbank, Handelsbanken och Store-
brand. 
 
Stiftelsen förbereder för blandmandat med en förvaltare för en enklare 
och billigare hantering. 
 
_____  
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§ 222 
 

Information om bredband 

Ann-Louise Hansson informerar om pågående fiberutbyggnad i 
Strömsunds kommun.  
 
Utbyggnad av fibernät i centrala Hoting pågår och färdigställs under året. 
Byggstart för utbyggnad i centrala Hammerdal flyttas fram till 2017. Det 
är i dagsläget oklart om planerad utbyggnad i Strömsund och Näsviken 
hinner komma igång i år. 
 
Inom de närmaste veckorna startar utbyggnad av fiber i Tullingsås och 
Harbäcken. 
 
Erbjudande om fiberanslutning har skickats ut till villaägare i Rossön och 
Backe. 
 
Kommunen har beviljats bidrag från Landsbygdsprogrammet för att 
bygga fibernät på landsbygden. Under hösten och vintern skickas erbju-
dande om anslutning ut till de byar som ingår i ansökan.  
 
Avveckling av kommunens ADSL-nät som levererar bredband via te-
lejacket till byar har påbörjats. I nätet finns fem länkar i 7 GHz bandet 
som ska tömmas på trafik per 31/12, 2016. ServaNet arbetar med att ta 
fram alternativa lösningar för dessa länkar.  
 
_____  
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§ 223  
 
Information från Akademi Norr 

Åsa Händel, projektledare för MOOC, informerar om projektet. 
 
I samarbete med Arbetsförmedlingen och Lunds universitet har Akademi 
Norr beviljats ett projekt från 4 januari 2016. 
 
Projektet MOOC syftar till att föra arbetslösa personer närmare arbets-
marknaden med hjälp av kurser som finns fritt tillgängliga på internet. 
Kurserna kallas för MOOCar, vilket står för Massive Open Online 
Courses, och erbjuds av stora universitet världen över. MOOCarna ge-
nomförs i studiecirkelform vid lärcentra i Akademi Norrs medlemskom-
muner. Kursdeltagarna examineras av Lunds universitet och får intyg på 
de kunskaper de skaffat sig. Intygen är meritdokument som stärker de 
arbetslösas ställning på arbetsmarknaden. 
 
Syften: 
• Att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma 

i arbete, ordinär utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 
• Att testa en ny typ av studier och utveckla en nygammal studiemodell 

som ett alternativ och komplement till det befintliga utbildningssyste-
met likväl som ett fortbildningsverktyg. 

• Att bidra till en förbättrad samordning mellan de aktörer som arbetar 
med projektets målgrupper. 

• Att främja socialt hållbar utveckling genom att röja vägen för jäm-
ställdhet och tillgänglighet, samt motverka diskriminering. 

• Att synliggöra öppna nätkurser så att fler engagerar sig i möjligheterna 
som de erbjuder. 

 
Martin Bergvall, projektledare  för Lärande Attraktiva Näringar (LAN), 
informerar om projektet. 
 
Akademi Norr har beviljats ett projekt från Europeiska Socialfonden från 
och med den 1 september 2015. 
 
Projektets övergripande mål är: 
 
• Att skapa förutsättningar för individer, företag och organisationer 

inom näringsliv och offentlig sektor som har bristande kompetens och 
särskilda svårigheter att klara sina verksamheter på grund av utma-
ningar kring bristyrken och specifika kompetenser. 
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§ 223 forts. 
 
• Verka för att öka mångfalden på de deltagande arbetsplatserna, minska 

obalanser mellan andelen kvinnor och män med olika etniciteter 
• Utveckla mer flexibla former för livslångt lärande som bättre svarar 

mot individens och arbetslivets behov. Målet ska nås genom att arbeta 
med kompetenshöjande insatser för individen. 

• Utveckla en modell för det livslånga lärandet som ska stärka kvinnor 
och mäns ställning på arbetsmarknaden, i synnerhet personer med kort 
eller föråldrad utbildning. 

 
_____  
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§ 224 Dnr 2016.323 140 
 
Redovisning från Strömsunds Utvecklingsbolag AB 
 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB ska redovisa aktuellt läge inom verksam-
heten samt viktigare frågor två gånger per år till kommunstyrelsen samt en 
gång per år till kommunfullmäktige. 
 
Anders Blomberg, VD, informerar om uppsatta mål, bolagets verksamhet 
m.m. Bilaga 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommunrevisionen 
 
 
 
 
 
 
 

  



www.stromsund.se 
Underlag 16 mars 

Politiska prioriteringar 2016-2017 
Övergripande styrdokument 
 
 
• Utvecklad samverkan med Näringslivet 
• Attraktiv kommun med hög livskvalitet 
• Universitets- och högskoleutbildningar på distans skall tillhandahållas 
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Näringsliv  
 
Ett framgångsrikt näringsliv skapar förutsättningar för en bra välfärd. Ambitionen och utmaningen är 
att förbättra företagsklimatet ytterligare och göra kommu-nen mer attraktiv för befintliga företag och nya 
etableringar. Ansträngningar måste till för att hitta etableringar inom områden som i dag inte finns 
representerade i kommunen.  
 
Tillsammans med näringslivet ska vi ta fram ett Näringslivspolitiskt program som ett konkret verktyg 
för fortsatt arbete med utveckling och tillväxt för Strömsunds kom-mun.  
Vi vill medverka till att praktik- och lärlingsplatser skapas inom det privata näringslivet för att 
underlätta företagens framtida rekrytering.  
 
El- och energiproduktion är framtidsbranscher som växer och intresset för vindkraft och biogas är 
stort. Besöksnäringen är en annan potentiell tillväxtskapare och ett turismpolitiskt program ska ligga 
till grund för branschens utveckling.  
 
Genom samverkan med kommuner i Västerbotten kommer vi att delta i ett destinat-
ionsutvecklingsprojekt som heter Intill – Innovativ Turism i Lappland. Projektet löper under senare 
delen av 2015-2018 och finansieras av Strukturfonderna, kommunerna, näringslivet och Region 
Västerbotten. Syftet med projektet är ökad tillväxt inom tur-ismnäringen.  
Prioriterat mål  
 
• Kommunens verksamheter ska ge god service till näringslivet.  
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SUAB:s mål och 
Uppföljning 
 
 
Ägardirektiv 
 
 
 • Syfte och ändamål 

 
Ett starkt, varierat och framgångsrikt företagande är en 
förutsättning för en kommunens och regionens utveckling. 
Bolaget är ett av kommu- nens verktyg för att bidra till att detta 
mål uppnås. 
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• Allmänt 
 

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och en resurs inom den 
kommunala koncernen. 
  
Förutom lag och annan författning regleras bolagets verksamhet genom 
  
Bolagsordning 
Ägardirektiv 
Avtal mellan kommunen och bolaget 
Tillämpliga delar av för kommunen gällande riktlinjer och policies 
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• Särskilda verksamhetskrav 
 

Bolaget skall ingå i kommunens krisledningsorganisation. 
  
Kommunfullmäktiges beslut ska inhämtas i frågor av principiell 
beskaffenhet. 
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• Informationskrav 
 
Ekonomisk redovisning 
bolaget ska följa kommunstyrelsens utfärdade tidsplaner som gäller för kommunens övriga 
verksamheter, vad gäller ekonomisk rapportering som budget, bokslut och 
delårsrapportering. 
  
Övrig information 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har rätt att under året lö- pande kalla bolagets 
ledning för information om bolagets verksamheter och ekonomi. 
  
Bolaget redovisar aktuellt läge inom verksamheten samt viktigare frå- gor två gånger per år 
till kommunstyrelsen samt en gång per år till kommunfullmäktige. 
 
 



www.stromsund.se 
Underlag 16 mars 

• Verksamhetskrav 
 

Bolagets huvuduppgift är att stödja utvecklingen av befintligt närings- liv samt stimulera till 
nyföretagande samt landsbygdsutveckling i kommunen. Bolaget ska därutöver bistå vid 
nyetableringar. 
  
Bolaget ska 
Erbjuda kontakter och tjänster till kommunens näringsliv 
Främja samverkan mellan företag och informera om efterfrågad ut- bildning 
Bistå i marknadsföringen av kommunens näringsliv 
Stödja besöksnäringen i dess utveckling genom att bidra till ökat antal aktörer och 
förbättrat samarbete 
Stärka kommunen som attraktiv etableringsort för företag 
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• Ekonomiska mål 
 
Bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och sträva efter en 
utveckling som ger förutsättningar för ekonomisk stabilitet. 
  
Bolaget ska varje år fastställa en ekonomisk och verksamhetsmässig 
flerårsplan för de närmsta räkenskapsåren. 
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Verksamhetsplan 
 

• Fastställs varje år efter ägardirektiv och behovsanalys 
• Styr den operativa verksamheten 
• Uppdateras efter kundundersökning eller övrig 

kartläggning 
• Fastställs i samband med framlagd   budget 
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Hur utvecklar vi vår  
verksamhet ? 

• Kundundersökning 
 
• Behovsinventeringar 
 
• Extern information 
 
• Verksamhetsplaner 
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Strömsunds Utvecklingsbolag AB  
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med säte i Strömsund. 
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Inriktningsmål 
 
 
Bolagets övergripande inriktningsmål är: 
 

- Att företagsklimatet förbättras samt att uppfylla de krav våra ägare ställer på 
bolaget. 

 
”Vårt mål är att våra kunder upplever oss som ett mycket bra Utvecklingsbolag.” 
 
Måluppfyllelse mäts i en kundenkät en gång per år där uppgiftslämnarna är 
konfidentiella. Av svarade enkäter är målsättningen att:  
60% svarar Mycket bra eller Utmärkt. 
75% svarar Bra, Mycket bra eller Utmärkt.  
 
I ovanstående mål mäts resultatet genom att undersöka kundnöjdheten hos företag 
som varit i kontakt med SUAB. Hälften av undersökningen kommer att vara kvalitativ. 
Detta är för att få möjlighet till vidare reflektioner och uppmärksamma 
utvecklingsmöjligheter i SUAB:s verksamhet. Den andra delen är kvantitativ och kan 
mätas med siffror vilket lättare möjliggör uppföljning vid upprepade 
undersökningstillfällen. 
 
Ett övergripande mål för SUAB är att ligga under placering 200 i svenskt näringslivs 
ranking över tid. 
 
 

• Ett fortsatt högt nyföretagande. 
 

Indirekt mätning: 
 Antal nya företag enligt Bolagsverket är minst 50 st. 

 
 

• Att sysselsättningen inom privat sektor ökar. 
 

o Indirekt mätning: 
 SCB statistik ”Dagbefolkning” 2011: 3555  personer. 

 
• Att internationella kontakter, samverkan och kompetensutveckling stärks. 
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Fokus områden 2016 
 

Utveckling av befintligt näringsliv. Dialog med och service till näringslivet: 
 
 Service till enskilda företag och utvecklingsgrupper 

 
Vi ger snabba svar på enkla frågor. Vi har hög tillgänglighet med 
ett öppet kontor under vardagar där vi direkt kan ge service. Vi 
tar emot frågor och fundering och försöker hjälpa företagaren 
fram till en lösning. Vi är lyhörda och engagerade för 
företagarens bästa. Ökad informationsspridning till företagare om 
t ex aktiviteter och till utvecklingsgrupper. Detta sker fortsatt med 
SUAB:s webbaserat kundverktyg. 
 

 Företagsstöd 
 
Information och rådgivning till företagare om företagsstöd i 
samband med finansieringslösningar. Kontroll och uppföljning av 
stöd på uppdrag av Regionförbundet. Sprider riktad information 
till olika kundgrupper om möjligheter till stöd. Syftet är ökad 
dialog och utveckling av lokalt näringsliv, detta genom arbete 
med företagsutveckling och finansieringslösningar för ett 
stabilare näringsliv, ökad lönsamhet och ökad sysselsättning. 

 
 

 Företagsbesök 
 
Ordförande, styrelse samt personal genomför 50 st. 
organiserade företagsbesök årligen. Syftet är ökad dialog mellan 
politiker, tjänstemän och företagare för att bli informerad och för 
att lösa problem eller utveckla möjligheter. Vi genomför även 
företagsbesök när företagare har behov av att träffas. Dessutom 
genomför vi företagsbesök när det finns behov av att kontrollera 
företagsstödärenden. Föreläsningar anordnas efter behov där 
företag får presentera sina verksamheter och diskutera aktuella 
näringslivsfrågor. 
 

 Näringslivspolitiskt Program 
 
SUAB kommer att vara Strömsunds kommuns politiker 
behjälpliga med att ta fram ett Näringslivspolitiskt program 
gemensamt med näringslivet. 
 

 Generationsskiften 
 
Under 2014 och 2015 har flera ärenden inkommit gällande 
generationsskiften. Vi konstaterar att de ofta uppkommer 
svårlösta frågeställningar. Vi kommer internt att ta in information i 
ämnet för att kunna ge bästa möjliga stöd till våra medborgare. 
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 Näringslivsvecka 

 
Möjligheterna att förlägga näringslivsveckan till maj istället för 
senhösten undersöks och ev. genomförs tillsammans med 
näringslivet. En företagsmässa planeras i samband med veckan 
tillsammans med skola och kommunens företag. 
 

 Utbildningar 
 
Genomföra de sista i utbildningarna med utgång ifrån tidigare 
genomförd kompetenskartläggning tillsammans med Lärcentrum. 
Vidare medverka till flera möjligheter för företag till att ta del av 
fortbildning genom projektet Lärande Attraktiva Näringar. 
 

 Hemsida 
 

I samband med att Kommunen lanserar en ny hemsida under 
2016 förnyar och förbättrar även SUAB sin hemsida. 
 
 

 Marknadsföring av näringslivet: 
 

Intern och extern marknadsföring. Det sker bland annat vid 
enskilda möten, seminarier, annonsering, artiklar, hemsidan. 
Tillsammans med kommunens informatör ta fram aktuella 
pressreleaser. Om möjlighet utge en näringslivstidning under 
hösten 2016. Vidare hjälpa företag att formulera pressreleaser.  

 
Internt arbete i kommunkoncernen för ett bättre företagsklimat. 

 Bemötande och öka förståelsen om företagens betydelse för 
kommunen: 
 
Informera KS på förfrågan 2 gånger/år  
 
Vara de kommunala förvaltningarna behjälpliga vid ärenden som 
berör näringsliv och företagande. 
  

 
 

 Företagsetableringar: 
 

Verka för flera företagsetableringar genom SUAB:s arbete och i 
samarbete med läns projektet ”Etableringsbefrämjande”. 
 
Bevaka genomförande projektet som genomförs efter förstudien 
"Inkluderande och hållbar tillväxt för alla". Projektet syftar bl.a. till 
att underlätta för nysvenskar att starta verksamhet i länet. 
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Service och landsbygd 
   

 Partnerskapet 
 Nätverk för landsbygdsutveckling 
 Serviceplanering 
 Leader 
 Bidrag till kommersiell service 

  
 
 

Arbetskraft- och kompetensförsörjning. 
 
 Teknikcollege. 
 Efterfrågade utbildningar riktade mot företag 
 Arbetsförmedlingen. 
 Lärcentrum. 
 Akademi Norr  
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§ 225 Dnr 2015.420 524 
 
Ändringar i ServaNet AB:s bolagsordning 

Kommunstyrelsen i Sundsvall har föreslagit kommunfullmäktige att be-
sluta om vissa tillägg och ändringar i bolagsordningen för ServaNet AB. 
Avsikten med åtgärden och den föreslagna lydelsen framgår av bilaga. 
 
Kommunfullmäktige i Sundsvall har beslutat att återremittera ärendet för 
att ta reda på övriga delägarkommuners inställning till de föreslagna änd-
ringarna i bolagsordningen.  
 
Sundsvalls kommun anhåller därför om kommunens inställning till  
ändringarna.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 183/2016 
 
Yrkande 

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

Strömsunds kommun har inte något att invända mot ändringarna. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Sundsvalls kommun 
 
 
 
 

  



 
 
 

Avsikten med ändringarna 

Det ankommer på kommunstyrelsen att fortlöpande hålla uppsikt över att den verksamhet de 
kommunala bolagen bedriver är kompetensenlig, dvs. faller inom ramen för vad en kommun 
har laglig rätt att göra.  

I § 5 i ServaNet AB:s bolagsordning åläggs bolaget att bedriva sin verksamhet med iakt-
tagande av de kommunala kompetensreglerna, dvs. att göra samma överväganden inom 
bolaget som kommunstyrelsen gör vid sin uppsikt över bolaget. En förutsättning för att 
kommunstyrelsens och ServaNet AB:s prövning ska utfalla på liknande sätt är dock att de 
utgår från likartade utgångspunkter när det gäller vad de kommunala kompetensreglerna 
medger.  

Det exakta handlingsutrymmet är många gånger svårt att definiera, men i allmänhet finns en 
”säker” och en ”osäker” tillämpning. Enligt kommunstyrelsen uppfattning bör både kommun-
styrelsen och ServaNet AB vid sin prövning av en tänkt åtgärds kompetensenlighet alltid hålla 
sig på den säkra sidan, dvs. utgå från en försiktighetsprincip. I förtydligande syfte bör därför 
en uttrycklig påminnelse om försiktighetsprincipen införas genom ett särskilt tillägg till § 5 i 
bolagsordningen.  

För att markera att frågan om verksamhetens kompetensenlighet - framförallt i förhållande till 
principerna om förbudet mot att driva spekulativa företag i vinstsyfte och lokaliseringsprin-
cipen - inte är en gång för alla avgjord utan ständigt måste omprövas, bör ett tillägg härom 
också göras i § 5 i bolagsordningen.  

Föreslagna ändringar i § 5 i ServaNet AB:s bolagsordning  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Bolaget ska i sin verksamhet agera med 
iakttagande av samma begränsande villkor 
som skulle ha gällt för det fall bolagets 
verksamhet istället utförts i kommunal regi. 
Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska 
säkerställa att det agerar väl inom ramen för 
det kommunala ändamålet med bolagets 
verksamhet (den kommunala kompetensen) 
samt med efterlevnad av de befogenhets-
begränsande principer som reglerar den 
kommunala förvaltningen.  

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda 
principer i den utsträckning författningsreg-
lerade undantag så medger. 

Bolaget ska i sin verksamhet agera med 
iakttagande av samma begränsande villkor 
som skulle ha gällt om bolagets verksamhet 
istället hade utförts i kommunal regi. Detta 
innebär att bolaget kontinuerligt ska säker-
ställa att det agerar inom ramen för det kom-
munala ändamålet med bolagets verksamhet 
(den kommunala kompetensen) och i enlighet 
med de befogenhetsbegränsande principer som 
styr kommunal förvaltning. Dit hör självkost-
nadsprincipen och lokaliseringsprincipen.  

Bolaget får endast göra avsteg från nämnda 
principer i den utsträckning det medges i för-
fattning eller rättspraxis.  

Tillämpningen ska präglas av försiktighets-
principen.  
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§ 226 Dnr 2016.291 113 
 
Ledamöter i pensionsstiftelsens styrelse  

Strömsunds kommuns pensionsstiftelse grundades 2011 och påbörjade 
sin förvaltning av medel under 2012. 
 
Av stadgarna, fastställda av kommunstyrelsen den 27 september 2011 
framgår att 
 
§ 3 Styrelse 
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av lägst sex 
ledamöter och sex ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för en tid av tre 
år till lika antal av arbetsgivaren och arbetstagare som omfattas av stiftel-
sens ändamål. 
….. 
 
Arbetsgivaren har utsett tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. 
Från arbetstagarna har man från vardera LO, TCO och SACO utsett vars-
in ordinarie ledamot och varsin suppleant. 
 
Styrelsen har i sin tur utsett kommunchef Anders Andersson till ordfö-
rande. 
 
Då kommunchef Anders Andersson nu slutar i kommunen och att man 
enligt stadgarna ska förnya medlemskapet av alla ledamöter behövs ny- 
och omval av arbetsgivarens styrelseledamöter. 
 
Kommunchefens förslag till beslut 

Till arbetsgivarens ordinarie representanter i Strömsunds kommuns pen-
sionsstiftelse föreslås: 
 
Veronica Hjorter Stenklyft, omval 
Britt-Inger Mohlin Grahn, omval 
Jörgen Pettersson, nyval 
 
Till ersättare föreslås: 
Elisabet Myrén, omval 
Fredrik Persson, omval 
Anders Bergman, nyval 
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§ 226 forts. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 185/2016 
 
Yrkande 

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

1. Till arbetsgivarens ordinarie representanter i Strömsunds kommuns 
pensionsstiftelse utses: 

 
Veronica Hjorter Stenklyft, omval 
Britt-Inger Mohlin Grahn, omval 
Jörgen Pettersson, nyval 

 
2. Till ersättare utses: 
 

Elisabet Myrén, omval 
Fredrik Persson, omval 
Anders Bergman, nyval 

 
_____   
 
Beslutsexp 
Pensionsstiftelsen 
De valda 
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§ 227 Dnr 2016.289 849 

Nytt staket vid Västringens förskola 

Vid Västringens förskola inträffade det ett tillbud då ett barn klättrade 
över staketet och avvek. För att undvika fortsatta tillbud dvs. barn som 
tar sig över staketet vid Västringens förskola behövs ett högre staket. 

Eftersom detta inte är första gången som ett barn tar sig över staketet till 
Västringens förskola har ärendet blivit en arbetsmiljöfråga. Men det hand-
lar även om förskolans/personalens/förskolechefens/kommunens an-
svar för tillsynen och barnens säkerhet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse till kommunstyrelsen 
begärt 250 000 kronor för utbyte av staket vid Västringens förskola. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 augusti 2016, § 186, att 
föreslå kommunstyrelsen att avslå ansökan i avvaktan på att barn- och 
utbildningsförvaltningen gör en översyn av förskolornas utemiljö och be-
hov i hela kommunen. 

Förvaltningen har enligt uppgift initierat ett sådant arbete och kommer att 
fullfölja detta innan sommaren 2017. 

Då behovet av nytt staket vid Västringens förskola bedöms akut kan inte 
resultatet av denna översyn inväntas. 

Teknik- och serviceförvaltningen har därför begärt in offerter på utbyte av 
staketet och funnit en leverantör som sagt sig kunna utföra arbetet innan 
vintern till en total kostnad om ca 200 000 kronor. 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
anslå 200 000 kronor för ändamålet och att uppdraget om översyn av för-
skolornas utemiljö och behov i hela kommunen fullföljs.  

Yrkanden 

* Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt teknik- och
serviceförvaltningens förslag med tillägg att barn-, kultur-, och utbild-
ningsnämnden ska ta fram riktlinjer för en god utomhusmiljö samt att 
medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov (extra 
statsbidraget). 
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§ 227 forts. 

* Nils-Bengt Nilsson (c) yrkar att översynen ska redovisas till kommun-
styrelsen senast i november 2016. 
 
Proposition 

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

1. Teknik- och serviceförvaltningen får 200 000 kronor för uppförande av 
nytt staket vid Västringens förskola. 

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov (ex-

tra statsbidraget). 
 
3. Barn-, kultur-, och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram rikt-

linjer för en god utomhusmiljö och redovisa översynen till kommun-
styrelsen senast i november 2016.  

 
_____  
 
Beslutsexp 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 228 Dnr 2016.9 814 
 
Projekt Hållbar Skoterturism i Frostviken 

I dag saknas en fungerande struktur och system för att kunna erbjuda ett 
hållbart och lönsamt koncept för skoterturism i det föreslagna kommu-
nala regleringsområdet för snöskotertrafiken inom område Frostviken 
väst. 
 
Det är nödvändigt att skapa en organisation för att kunna tillgodose olika 
intressenters behov samtidigt som området utvecklas kommersiellt. 
Strömsunds kommun har ansökt om projektmedel från Tillväxtverket för 
detta ändamål.   
 
Projektets övergripande mål är att utveckla en grund för hållbar, miljö-
smart och ekonomiskt lönsam skoterturism i Frostviken. Genom att skapa 
en grundprodukt kan det lokala näringslivet utvecklas i takt med hur in-
tresset för sporten och fritidsverksamheten förändras. Projektet pågår till 
och med den 30 november 2018.  
 
Projektets fyra delmål är att 
• skapa en fungerande organisation med gott värdskap som ökar näring-
ens omsättning och anställningsmöjligheter samt skapar förutsättningar 
för nyetableringar 
• bygga ett säkert och informativt system med tillsyn och betalsystem 
• utveckla hållbara, miljösmarta och ekonomiskt lönsamma produkter 
• forma ett informationssystem kopplat till produkterna i samarbete med 
Naturvårdsverket för att värna miljön och med fokus på geografi, natur 
och säkerhet vilket ger Frostvikenområdet unika produkter och utveckl-
ingsmöjligheter. 
 
Projektet omfattar en kostnadsbudget på totalt 4 818 342 kronor.  
 
Projektfinansieringen fördelas enligt nedan; 

EU-medel   2 398 342 kr 
Länsstyrelsen  700 000 kr 
Region Jämtland Härjedalen 800 000 kr 
Näringslivet i Frostviken 300 000 kr 
Bygdemedel  150 000 kr 
Strömsunds kommun  470 000 kr 
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§ 228 forts. 
 
Strömsunds kommuns medfinansiering omfattar 100 000 kronor/år i tre 
år i kontanta medel och totalt 170 000 kronor som avser medfinansiering i 
tid.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att Strömsunds kommun 
deltar i projektet Hållbar Skoterturism i Frostviken som projektägare och 
att Strömsunds kommun medfinansierar projektet med 100 000 kro-
nor/år. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 190/2016 
 
Yrkande 

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

1. Strömsunds kommun deltar i projektet Hållbar Skoterturism i Frostvi-
ken som projektägare.  

 
2. Strömsunds kommun medfinansierar projektet med 100 000 kronor/år 

i tre år. 
 

3. Projektet finansieras med del av redan avsatta medel för utveckling av 
besöksnäringen inom Tillväxt Frostviken. 

 
_____   
 
Beslutsexp 
Tillväxt Frostviken 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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§ 229 Dnr 2016.298 214 
 
Ändring av detaljplan (B80) för Strömsunds samhälle, Bred-
gård 1:299, 1:603 m.fl.  
 
Förslag till ändring av detaljplan gäller för byggnadsplan för Strömsunds 
samhälle, Bredgård 1:299, 1:603 m.fl., fastställd den 4 juli 1975. Planområ-
det ligger i den norra delen av Strömsunds samhälle och omfattar bland 
annat fristående villor. 
 
Syftet med ändring av detaljplanen är att utöka byggrätten i planen för att 
bättre tillgodose dagens byggbehov. Enligt detaljplanens nuvarande be-
stämmelser får en huvudbyggnad inte uppta en större areal än 180 m² och 
garage eller uthusbyggnad inte större areal än 40 m². 
 
Ändring av detaljplanen innebär endast att en planbestämmelse ändras. 
Tomterna får en större byggrätt. På tomtplats betecknat (B) F får komple-
mentsbyggnader en utökad byggnadsyta (areal) till 60 m² per fastighet. 
 
Ändring av detaljplan har sänts ut för samråd mellan den 9 och 30 sep-
tember 2016. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen inte har något att invända mot 
detaljplanen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inte något att invända mot ändringen av detaljpla-
nen. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Miljö- och byggavdelningen 
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§ 230   Dnr 2016.315 214 
 
Ändring av detaljplan (B58) för Strömsunds samhälle, Bred-
gård 1:245 m.fl.  

Förslag till ändring av detaljplanen gäller för byggnadsplan för Ström-
sunds samhälle, Bredgård 1:245 m.fl. fastställd den 27 juli 1971. Planom-
rådet ligger i den norra delen av Strömsunds samhälle och omfattar bland 
annat fristående villor. 
 
Syftet med ändring av detaljplanen är att utöka byggrätten i planen för att 
bättre tillgodose dagens byggbehov. Enligt detaljplanens nuvarande be-
stämmelser får en huvudbyggnad inte uppta en större areal än 180 m² och 
garage eller uthusbyggnader inte större areal än 40 m². 
 
Ändring av detaljplanen innebär endast att en planbestämmelse ändras.  
Tomterna får en större byggrätt. På tomtplats betecknat (B) F får komple-
mentsbyggnader en utökad byggnadsyta (areal) till 60 m² per fastighet. 
 
Ändring av detaljplanen har sänts ut för samråd mellan den 16 september 
och 7 oktober 2016. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen inte har något att invända mot 
detaljplanen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inte något att invända mot ändringen av detaljpla-
nen. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Miljö- och byggavdelningen 
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§ 231 Dnr 2016.239 701 
 
Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för 
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst 

Den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna av Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL) på nationell nivå som syftar till att stötta utveckl-
ingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör efter 
2016. SKL:s styrelse har därför beslutat att rekommendera landets kom-
muner att tillsammans fortsätta finansiera en nationell stödfunktion. För 
Strömsunds kommun uppgår kostnaden till 4 100 kronor per år. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har den 6 september 2016, § 72, beslutat att 
yttrande lämnas till kommunstyrelsen enligt vård- och socialförvaltning-
ens förslag. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunen lämnar yttrande enligt vård- och so-
cialförvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande lämnas enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexp 
SKL 
Socialnämnden 
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Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utveckling-
en av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst  
(NSK-S) 
 
Strömsunds kommun accepterar inte Sveriges Kommuner och Landstings 
rekommendation om fortsatt finansiering av nationell stödfunktion NSK-S 
(Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänst). Vi anser att 
kostnaden för den fortsatta driften av NSK-S borde ingå i medlemsavgiften 
som kommunen betalar till SKL.  
 
Bakgrund 
 
Den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna av Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) på nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen 
av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör efter 2016. SKL:s 
styrelse har därför beslutat att rekommendera landets kommuner att till-
sammans fortsätta finansiera en nationell stödfunktion. För Strömsunds 
kommun uppgår kostnaden till 4 100 kronor per år. 
  
Länets kommuner och kommunerna i Norrbotten och Västerbotten har un-
der våren diskuterat frågan kring finansiering av NSK-S efter 2016. Kommu-
nerna accepterar inte SKL:s framställan om att kommunerna från och med 
2017 ska finansiera NSK:s verksamhet som en tilläggstjänst som SKL tillhan-
dahåller, med följande motivering: 
 
Kommunerna finansiserar redan i dag kostnaderna för NSK-S representant, 
(samt representanter i programråd kopplande till NSK-S) från länen avse-
ende resor, logi och arbetstid, vilket kan ses som ett bidrag från kommunerna 
till NSK-S organisation. Beroende på geografi och möjlighet till kostnadsef-
fektiva resealternativ, avsätts en ansenlig summa på resekostnader för delta-
gande i NSK-S. 
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Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

 

Motivering 
 
Kommunerna anser att kostnaden för NSK-S borde ingå i medlemsavgiften 
som kommunerna betalar till SKL. En god samordning av NSK-S bör in-
rymmas inom nuvarande organisation på SKL. Inom SKL finns både speci-
fika frågor för landstinget som för kommunerna. NSK-S bedöms inte vara 
den enda kommunspecifika frågan för SKL. (De 21 landstingens tidigare be-
slut att finansiera NSK, påverkar inte kommunernas ställningstagande i 
finansieringsfrågan.) 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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§ 232 Dnr 2016.189 041 
 
Prognos per 31 augusti 2016 för kommunstyrelsen  

Redovisning lämnas över prognoser per 31 augusti 2016 för kommunsty-
relsens verksamheter, inkl uppföljning av inriktnings- och effektmål. 
 

  

 
 
Ekonomichefen föreslår att kommunstyrelsen, i egenskap av verksam-
hetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 31 augusti 
2016 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen.  Verksamhet med 
prognostiserat underskott ska analysera underskottet samt föreslå nöd-
vändiga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomiche-
fens förslag. 
 
Kommunstyrelens beslut 

1. Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner  
 prognoserna och måluppföljningen per 31 augusti 2016 för alla verk-

samheter inom kommunstyrelsen. Bilaga  

  

Verksamhets-
prognos 

tkr aug
Kommunstyrelse  6 458
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 2 821
Teknik- och serviceförvaltning -720
Strömsund Turism 223
Kommunledningsförvaltning 3 789
Framtids- och utvecklingsförvaltning 345

Resultat- Resultatpå-
Affärsverksamhet AVA progn. aug verkan km
Avfall -124 0
Vatten och avlopp -1 125 -514
Summa -1 249 -514
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§ 232 forts. 

2. Verksamhet med prognostiserat underskott ska analysera underskottet 
samt föreslå nödvändiga åtgärder för att bedriva verksamheten inom 
tilldelad budget. 

_____  
 
Beslutsexp 
Verksamheterna 
 
 
 
 
 
 

  



Uppföljning av inriktnings- och effektmål per augusti 2016 
 
 

 
Kommunstyrelsen 
 
Teknik- och serviceförvaltningen 

 
 

Inriktningsmål 2016 
 

Effektmål 2016 
 

Resultat augusti 2016 
 
Nivå 

Fortsatt god 
ekonomisk 
hushållning. 

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

Sålt: 0 m2        
Köpt: 0 m2 
Förhyrt: +13 m2 

Rivet: 0 m2     
Ny-/ombyggnad: 0 m2 
Total ökning: +13 m2 

 

Inte 
uppfyllt 

 

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

Kökssammanslagning i 
Hammerdal klart. Enligt 
beslut i BKU-nämn kommer 
dessa uppgifter utföras i egen 
regi 1/10 2016. 

Delvis 
uppfyllt 
 

Analys och kommentar: Målet om att minska lokalytor under 2016 kommer att uppfyllas trots 
ökning andra tertialet. Några förhyrda lokaler är uppsagda/kommer att sägas upp, netto 410 m2. 
En lokal överlåtas, 600 m2. Förslag på fler försäljningar kommer till oktobers månadsmöte. 
 
Energiförbrukningen 
ska minska. 

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

Energiförbrukningen har ökat 
ca 2 % jämfört med 2015. 
 

Inte 
uppfyllt 
 

Analys och kommentar: Statistik ska följas upp och orsaken till ökningen utredas under hösten. 

 
 

 
Strömsund Turism 

 
 

Inriktningsmål 2016 
 

Effektmål 2016 
 

Resultat per augusti 2016 
 
Nivå 

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

En beläggning på 26 000 
gästnätter. 

Redovisas vid årets slut. 
 
Målet verkar nåbart då vi har 
drygt 24 000 gästnätter per 
augusti. 

 

Stimulera etableringen 
av besöksnärings-
verksamheten. 

Ökning av nya företag inom 
besöksnäringen. 

Redovisas vid årets slut.  

 



 
Kommunledningsförvaltningen 

 
 

Inriktningsmål 2016 
 

Effektmål 2016 
 

Resultat per augusti 2016 
 
Nivå 

God service och 
tillgänglighet i 
kommunhuset. 
 

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

Redovisas vid årets slut.  

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

Redovisas vid årets slut.  

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

Redovisas vid årets slut.  

Ungdomsarbetslös-
heten ska minska. 

Strömsunds kommun ska 
erbjuda minst 125 feriejobb 
under sommaren 2016. 

199 ansökningar om 
ferieplatser inkom till 
kommunen, varav 144 
ungdomar erbjöds plats. 12 av 
dessa avböjde erbjudandet. 
70 flickor och 62 pojkar 
genomförde feriearbete,  
varav 38 under 4 veckor och 92 
under 2 veckor.  

Uppfyllt 

 
 
 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 

 
Inriktningsmål 2016 

 
Effektmål 2016 

 
Resultat augusti 2016 

 
Nivå  

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

 

Flyttnettot per 2016-08-31 är 
totalt +54 personer, 
+13 kvinnor och +41 män. 

Uppfyllt 

Analys och kommentar: 
De åtta första månaderna 2016 uppvisar ett positivt flyttnetto på +54 personer. Jämförbar period 2015 
uppvisade ett negativt flyttnetto på -70 personer, -44 för kvinnor och -26 för män.  
Alla flickor och 
pojkar inom 
gymnasieskolan ska 
klara kunskaps-
kraven. 

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

Redovisas i september 2016  

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

Redovisas i september 2016  

Andelen flickor och pojkar 
som uppnår gymnasieexamen 
ska överstiga riksnivån. 

Redovisas i september 2016  

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

Redovisas i september 2016   



Integration av nya 
kommuninvånare. 

 

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

Redovisas i december 2016  

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

Redovisas i december 2016  

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

Redovisas i december 2016  
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§ 233 Dnr 2016.190 040 
 
Investeringsprognos per 31 augusti 2016 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat investerings-
prognos per 31 augusti 2016. 
 
Yrkande 

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

Investeringsprognosen per 31 augusti 2016 godkänns. Bilaga 
 
_____  
 
 
 

  



Total bud Bokfört Prognos Avvikelse Prel om-
2016 tom aug bokslut 2016 budg. 2017

Kommunen totalt 92 197 22 365 56 424 38 246 38 246

Kommunen exkl. affärsverksamh. 50 073 8 002 26 766 23 307 23 307

Affärsverksamhet,  Avfall, vatten, 10 740 979 5 801 4 939 4 939
och avlopp (AVA)

Bredband 31 384 13 384 21 384 10 000 10 000

Finansiell investering* 2 473

*Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

INVESTERINGSPROGNOS 2016 
                    PER AUGUSTI 



Kommunen exkl Affärsverksamhet
Investeringsbudget 2016, per objekt
Bokslutsprognos per augusti 2016

Projekt Objekt Budget Ombudget TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse
2016 2016 2016 2016 t.o.m aug bokslut

Kommunstyrelse
1 26006 Ospecificerad investeringsbudget 4 455 6 437 -2 410 8 482 - 8 482
2 23311 Central infrastruktur kommunal ledningsplats 450 450 - 450 0
3 23313 Beslut om samförläggning Bredband 258 258 70 132 126
4 34109 Videokonferens, Folkets Hus 150 150 165 165 -15

Teknik- och serviceförvaltning
5 23310 Pott ny idrottshall, Strömsund 2 371 10 000 12 371 442 10 000 2 371
6 22200 Vägbelysning 1 195 1 195 752 1 195 0
7 36005 Lekutrustning, utbyte Hoting 345 345 - 345 0
8 33310 IT-kommunikationsutrustning mm Folkets Hus 49 49 49 49 0
9 35000 Gemensam infrastruktur IT 441 441 - 441 0

10 36004 IT-infrastruktur, utbyggnad och anpassning 700 700 - 700 0
11 20302 Lokaleffektivisering skolor 252 252 7 252 0
12 22206 Lokaleffektiv. skolor, Backe och Gäddede 5 000 2 393 7 393 12 0 7 393
13 21108 Upprustning, Forsgården inkl projektering 76 76 - 76 0
14 23307 Ombyggn. matsal, byte köksmaskiner V-dal 261 261 201 261 0
15 25103 Nya förskoleplatser Strömsund 7 077 2 000 9 077 4 858 7 000 2 077
16 25106 Renovering sporthall, Hjalmar Strömerskolan 1 250 1 173 2 423 286 686 1 737
17 35002 Kokgryta med  installation, Vattudalsköket 190 190 165 165 25
18 26004 Serveringsdisk, Vattudalsskolan 250 250 116 270 -20
19 25101 Diskinlämning, centralkök Hoting 144 144 105 105 39
20 25102 Byte belysningsarmaturer, alla orter 1 000 305 1 305 - 1 305 0
21 25104 Byte golvbeläggning, simhall Hoting 400 400 - 400 0
22 25107 Motorvärmare Soltorpet, Hammerdal 100 100 - 100 0
23 25110 Regn/vindskydd förskolor 120 120 171 174 -54
24 27008 Brandskyddsåtgärder 730 730 - 600 130
25 26010 Markiser, särskilda boenden 1 200 1 200 465 885 315
26 36006 Multiplog 135 135 135 135 0
27 26017 SAGA-lokalen, upprustning av den 275 275 - 275 0

Framtids- o utvecklingsförvaltning
28 35004 Infrastruktur datoranvändare 27 27 - 27 0
29 35009 Renovering stolar aula, Hjalmar Strömerskolan 35 35 - 5 30
30 36001 Billiftar 2 st, Hjalmar Strömer 160 160 - 160 0

Barn- och utbildningsförvaltning
31 34107 Utrustning skolgård, Bredgårdsskolan 45 45 - 45 0
32 35003 Videokonferensanläggning 2 st 83 83 - 83 0
33 36003 IT-miljö, uppdatera WIFI och IT-standard, BUF 60 60 - 60 0
34 26008 Markiser, gula skolan 60 60 - 60 0
35 26009 Markiser, Vattudal 60 60 - 60 0

Vård- och socialförvaltning
36 24108 Carport bilar 91 91 - 0 91
37 36002 Trådlös uppkoppling 200 200 - 100 100
38 26007 Carport Norrgård, 280 280 - 0 280
39 35005 IT-stöd e-tjänster 200 200 - 0 200

Summa investeringsutgifter 15 020 25 053 8 40 081 7 999 26 766 23 307
Summa investeringsinkomster
Summa nettoinvestering 15 020 25 053 8 40 081 7 999 26 766 23 307
Totala nettoinvesteringar 2016 26 766



Kommentarer
1 Ospecificerad investeringsbudget, beslutas av KS. Resterande ombudgeteras till 2017.
2 Påbörjats och tänkt vara klart till årsskiftet för alla parter. 
3 Kommer att utnyttjas för läglighetsinvesteringar, resterande ombudgeteras till 2017.
4 Klart

5 Projektering, markarbeten och resa hallen samt påbörja tillbyggnaden med omklädningsrum mm.
6 Blir klart under året
7 Blir klart under året
8 Klart
9 Blir klart under året

10 Blir klart under året
11 Projekteringsarbete
12 Planeras utföras under 2017.
13 Kommer att fullföljas i år, altan som ska byggas i anslutning till Forsgården.
14 Klart under hösten.
15 Hus A klart, ombyggnad av hus B påbörjas i september inkl markarbeten.
16 Publikentré byggs under hösten 2016
17 Klart
18 Levereras 9 sep, klart under hösten
19 Klart
20 Upphandlat nya hantverksavtal. Utförs under året. 
21 Klart under året.
22 Klart under året.
23

24 Utredning angående boendeklassificeringar VSF är genomfört, projektering ska påbörjas närmast.
25 Klara, väntar på sista fakturorna. 
26 Klart
27 Påbörjas i september klart i december. 

28 Förburkas under året
29 Klart, beställt extra tyg som backup.
30 Förburkas under året

31 Kommer att slutföras under året
32 Kommer att slutföras under året
33 Kommer att slutföras under året
34 Avvaktar effekt av fönsterbyte
35 Kommer att slutföras under året

36 Byggnationer hinns inte med under 2016
37 Hälften används under 2016
38 Byggnationer hinns inte med under 2016

39

Klart, väntar på sista fakturan. Fördyrning då ursprunligt cykeltak inte uppfyllde funktionen samtidigt som 
markarbeten och ramp behövs. Rampen måste även handikappsanpassas.

Upphandling kommer att ske till början av 2017. Investeringsmedel till fas 2 har eviljats så vi tar hela 
investeringen i ett bräde. 



Affärsverksamhet
Investeringsbudget 2016, per objekt
Investeringsprognos per 2016-08-31

Komm- Projekt Objekt Budget Ombudget TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse
entar 2016 2016 2016 2016 t.o.m. aug bokslut

KOMMUNSTYRELSE

Avfall, vatten och avlopp (AVA)
1 20308 Rörströms VA-verk, rening 1 030 1 030 175 500 530
2 21102 Vattenskyddsområde etapp 1 75 75 14 75 0
3 22201 Vattenskyddsområde etapp 2 195 195 195 0
4 23300 Vattenskyddsområden, etapp 3 300 300 0 300
5 23303 Bevakning/larm va-avlopp 1 676 1 676 46 1 000 676
6 24105 Gäddede reningsverk, effektivisering slam 0 0 0
7 25108 Effektivisering slam, reningsanl. Norråker 420 420 116 420 0
8 25109 Vattentäkt, Hoting 64 64 67 67 -3
9 26001 Strömsunds avloppsreningsverk, åtgärder för utsläp 6 000 6 000 482 2 600 3 400
10 26002 Luftbehandlingsanläggning, Hammerdals RV,ny 460 350 810 41 736 74
11 26003 Luftbehandlingsanläggning, Hotings RV, ny 0 38 38 -38
12 26005 Överbyggnad kärlavfall, Lindens ÅVC 170 170 170 0

Summa investeringsutgifter 6 630 3 760 350 10 740 979 5 801 4 939
Summa investeringsinkomster 0
Summa nettoinvesteringar 6 630 3 760 350 10 740 979 5 801 4 939
Totala nettoinvesteringar 2016 5 801

Kommentarer
1 Installation av filter är utförda, men resultatet är inte tillfredsställande. Utredning fortsätter.
2 Vi har fått in yttranden som ska besvaras. En del kompletterande undersökningar måste göras.
3 Avvaktar beslut från länsstyrelsen på etapp 1 innan arbetet går vidare. Tror inget beslut kommer innan årsskiftet på etapp 1.
4 Ej påbörjat
5 Arbete pågår och vi tittar på en ny plattform. Det som redan är installerat måste vi få att fungera innan vi går vidare.
6 Klart.
7 Pågår och ska vara klart innan årsskiftet.

8
Projektet ny vattentäkt är slutfört men utredning 
visar att beredning av vattnet i det nya borrhålet 
måste till, vilket medel äskas för till 2017.

9 Utredning och förslag på åtgärder klara. Etapp 1 påbörjas vecka 38-39. Process för nytt tillstånd påbörjat.
10 Arbetet påbörjas vecka 37-39 och ska vara klart till årsskiftet. Vi fick "slå ihop" de beviljade medlen för Hammerdal och Hoting

Vi prioriterade Hammerdals reningsverk

11

j  p j g   g  y   
Hammerdal RV. Investeringsmedel äskade för 
2017 och projektet kommer att slutföras under 
2017.

12 Stomme är levererad och byggnationerna påbörjas under hösten.



Bredband
Investeringsbudget 2016, per objekt
Investeringsprognos 2016 per 16-08-31

Kom- Objekt Budget Ombudget TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse
mentar 2016 2016 2016 2016 t.o.m. aug bosklut

Bredband
1 Fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk 23 986 9 496 33 482 12 837 23 482 10 000
2 Bidrag fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk -3 986 -3 986 -3 986 0
3 Stekenjokk, fiber 4 595 4 595 547 4 595 0
4 Stekenjokk, investeringsbidr., bygdemedel -2 707 -2 707 -2 707 0

Summa investeringsutgifter   23 986 11 384 0 38 077 13 384 28 077 10 000
Summa investeringsinkomster -3 986 -6 693 -6 693 0
Summa nettoinvesteringar 20 000 11 384 0 31 384 13 384 21 384 10 000
Totala nettoinvesteringar 2016 21 384 10 000

Kommentarer

1

Beräknad användning under året. Avvikelse 
stomnätsprojekt, fördyring på grund av skador 
tomrör. Avvikelse villaprojekt, oklart om de hinner 
komma igång under hösten.

2 Bidragsdel

3
Beräknas vara klart under året. Kvarvarande 
investeringsbidrag är 2707 kr. Kommunens andel 
av Stekenjokk är 1888.

4 Kvarvarande investeringsbidrag. Används under året, se punkt 3.
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§ 234 Dnr 2016.191 040 
 
Finansrapport för kommunkoncernen per 31 augusti 2016 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat finansrapport för 
kommunkoncernen per 31 augusti 2016. 
 
Yrkande 

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

Finansrapporten per 31 augusti 2016 godkänns. Bilaga 
 
_____  
 
 

  



Finansrapport kommunkoncernen per 2016-08-31

Medellikviditet, mkr Pensionsstiftelsen:  Ekonomichefens kommentarer
Bank April Aug Dec Analysen av stiftelsen är klar. Under hösten kommer styrelsen att

Kommunen 26 29 se över antalet förvaltare samt uppdatera placeringsriktlinjerna.

Str. Hyresbost. AB 3 0 Kommunstyrelsen tar den 27 september beslut om ny- och omval

Jämtlandsvärme AB 8 11 av styrelseledamöter, vilka representerar arbetsgivarsidan.

SUAB 4 5 Totalt överfört kapital t.o.m 2015-12-31: 183 mkr

Totalt 41 44 0 Marknadsvärde per 2016-08-31: 214 mkr  

Låneskuld, mkr Räntebindningstid lån
Aug16 2015

Str. Hyresbost. AB 41 33

Jämtlandsvärme AB 46 53

Totalt 87 85

Löptid lån %
Policy SHB JVAB

< 1 år 0-20 0 15

1-2 år 0-20 35 17

2-3 år 0-20 14 13

3-4 år 0-20 17 21
4-5 år 0-20 15 21 Pensionsskuld kommunen, mkr
5-6 år 0-20 0 0 Prel 16 2015

6-7 år 0-20 0 13 Total pensionsskuld, inkl löneskatt 215 245

7-8 år 0-20 20 0
8-9 år 0-20 0 0 Andra avsättningar kommunen, mkr Prel 16 2015

9-10 år 0-20 0 0 Återställn deponi, bostadsdelegation etc 32 33

Kräver likviditet vid utbetalning!

Borgensförbindelser kommunen, mkr Vägd genomsnittlig ränta 

Bokslut 2015 94 SHB JVAB Placeringar kommunen, mkr
Nya åtaganden 2016 8 Samtliga lån 1,45 % 1,30 % Kortfristiga

Lösta/amorterade åtaganden 2016 -6 Lägsta ränta 0,64 % 0,24 % Fastränta, specialinlåning 73

Infriade åtaganden 2016 - Högsta ränta 2,38 % 4,12 % Långfristiga

96 Antal lån 6 st. 8 st. Förlagslån 2

 - varav de kommunala bolagen 87 Totalt 75

Sign.
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Sammanfattning koncernen: 
Vi har mycket små möjligheter att placera koncernens 
likviditetsöverskott med någon större avkastning, men vi 
har heller ingen kostnad för inlåningen. Våra bolag har 
fått bättre spridning av bindningstider på sina lån, och 
överlag låga räntekostnader. Lånet med den högsta 
räntan, 4,12 %, förfaller under 2017. 

Kommunen: 
Likviditeten är fortsatt god, trots höga investerings-
nivåer.Utbetalningar för återställande av deponier blir 
betydligt lägre i år än tidigare förväntningar. 
Räntan på pensionsskulden är nu beslutad att ligga 
oförändrad tills vidare. 
Vi kommer att verkställa överföringen på 12,5 mkr till 
pensionsstifitelsen enligt plan under december.  

Strömsunds Hyresbostäder AB: 
Ombyggnationen av gamla servicekontoret i Gäddede till 
Hälsocentral/apotek påbörjades i juni. Klart till början av 
november. Anbudet var på knappa 6 mkr plus 
projektering. Uppskattad totalkostnad drygt 7 mkr. Ingen 
nyupplåning är beräknad.  
Beviljad borgen: 55 mkr. Nyttjad borgen: 40,5 mkr. 

Jämtlandsvärme AB: 

Ny huvudkulvert i Hammerdal har dragits och kommer 

kopplas in i höst. Ny spetsoljepanna i Rossön är under 

uppbyggnad och ska driftsättas i höst. Dessa två 

investeringar kräver ingen nyupplåning. 
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§ 235  Dnr 2016.206 041 
 
Bokslutsprognos per 31 augusti 2016  

Kommunens resultatprognos uppgår till plus 11 miljoner kronor.  

Verksamheterna, driften, visar överskott på plus 4 miljoner kronor. 

Investeringarna uppgår till 56 miljoner kronor, inklusive bredband. 

De kommunala bolagen beräknar följande resultat: 
 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB: 0 kronor 
Strömsunds Hyresbostäder AB: plus 3 miljoner kronor 
Jämtlandsvärme AB: plus 3 miljoner kronor 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att bokslutsprognosen godkänns samt att de nämn-
der som går med underskott måste aktivt arbeta med att minska kostna-
derna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

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

 
_____  
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§ 236 Dnr 2016.293 612 

Fortsatt verksamhet på Teknikhuset 

På Teknikhuset erbjuds sedan 2015 kostnadsfria aktiviteter där barn och 
unga får skapa, upptäcka, uppfinna och experimentera. Syftet med verk-
samheten är att bygga upp och stärka kunskap och intresse inom teknik 
och entreprenörskap.  
 
Under 2015 och 2016 har Teknikhuset genomfört aktiviteter på kvällar, 
helger och under lov. Som exempel kan nämnas legorobot, 3D-skapande, 
svets och mek, uppfinn och pappersteknik. Barn och unga från Hoting-, 
Hammerdal- och Backeområdena har inbjudits att delta i prova på-dagar 
som Teknikhuset genomfört.  
 
Samtliga aktiviteter har varit välbesökta av förväntansfulla och kreativa 
barn och unga. Föräldrar och andra släktingar har också besökt Teknik-
huset.   
 
Under 2016 har hittills 86 flickor och 141 pojkar deltagit i verksamheten. 
Totalt har 1 263 timmar teknik genomförts.  
 
För hösten 2016 planeras kvällsaktiviter i Strömsund och Hammerdal 
samt helg- och lovaktiviteter för flickor och pojkar från hela kommunen. 
 
Personalen på Teknikhuset består av en projektledare på halvtid som till 
sin hjälp har timanställda ungdomar från Teknikcollege som handledare 
när aktiviteterna genomförs. 
 
Hittills har verksamheten finansierats via medel från Regionförbundet, 
Sparbanksstiftelsen, näringslivet och Strömsunds kommun.  
 
Budgeten för 2017 visar en total kostnad på 510 000 kronor fördelat på: 
  
Personalkostnader  365 000 kr 
Lokalhyra  100 000 kr 
Resor och transporter  15 000 kr 
Förbrukningsmaterial  25 000 kr  
Övriga utgifter  5 000 kr  
 
Näringslivet finansierar Teknikhusets verksamhet till 50 %. 
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§ 236 forts. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår följande: 
 
1. Strömsunds kommun fortsätter med verksamheten inom Teknikhuset 

under 2017.  
 
2. Strömsunds kommuns andel av verksamheten finansieras inom fram-

tids- och utvecklingsförvaltningens befintliga ram. 
 
Yrkande 

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

1. Strömsunds kommun fortsätter med verksamheten inom Teknikhuset 
under 2017.  
 

2. Strömsunds kommuns andel av verksamheten finansieras inom fram-
tids- och utvecklingsförvaltningens befintliga ram. 

 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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§ 237  Dnr 2016.313 615 
 
Skolinspektionens regelbundna tillsyn av vuxenutbildning-
en  

Skolinspektionen genomförde regelbunden tillsyn av Strömsunds kom-
mun under våren 2016. Tillsynen avsåg det samlade ansvarstagandet för 
utbildningen inom skolformen vuxenutbildning. 
 
Skolinspektionens tillsyn visar att vuxenutbildningen i Strömsunds 
kommun arbetar aktivt med att utveckla och förbättra sin verksamhet. 
Målet för vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt 
lärande och utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes be-
hov och förutsättningar. 
 
Skolinspektionens bedömning är dock att kommunen måste ta ett tydli-
gare ansvar för att söka upp, aktivt verka för och motivera de medborgare 
som kan komma ifråga för kommunal vuxenutbildning och särskild ut-
bildning för vuxna på grundläggande nivå att delta i sådan utbildning. 
 
Skolinspektionen förelägger Strömsunds kommun att senast den 3 okto-
ber 2016 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åt-
gärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Skolinspektion-
en. 
 
De vidtagna åtgärderna redovisas i skrivelsen till Skolinspektionen. Bi-
laga. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen har 
tagit del av och godkänner den redovisning som ska lämnas till Skolin-
spektionen där det framgår vilka åtgärder som vidtagits med anledning 
av Skolinspektionens tillsyn av vuxenutbildningen i Strömsunds kom-
mun. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt framtids- och 
utvecklingsförvaltningens förslag. 
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§ 237 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av och godkänner den redovisning som 
ska lämnas till Skolinspektionen där det framgår vilka åtgärder som vid-
tagits med anledning av Skolinspektionens tillsyn av vuxenutbildningen i 
Strömsunds kommun. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltingen 
Hjalmar Strömerskolan 
 
 
 
 

  



 
  

 
 
2016-09-16 

  
 
 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen   
     

  
Strömsunds Kommun 

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

 

 Skolinspektionen 
 Box 3177 
 903 04  UMEÅ 
 
 
 
 
 
Vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av vuxen-
utbildningen i Strömsunds kommun, Dnr 43-2015:9388 

 
Skolinspektionen konstaterar att Strömsunds kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 
 
Hemkommunen verkar aktivt för att nå ut till dem i kommunen som har rätt till kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläg-
gande nivå och för att motivera dem att delta i sådan utbildning. (20 kap. 10§ och 21 kap. 
10§ skollagen). 
 
Huvudmannen lämnar följande redovisning av vidtagna åtgärder. 
 
Utveckling av informationsinsatser och uppsökande verksamhet 
Under våren 2016 har informationen om utbildningsutbudet utvecklats till en mera detalje-
rad information på vuxenutbildningens hemsida. Påminnelser om ansökningstider, kurs-
starter och kursutbud har också lagts ut på hemsidan. Samma information har annonserats i 
dagspress inom kommunen och i regionen. Ett flygblad med information om kommunal 
vuxenutbildning och en beskrivning av utbildningsutbudet har distribuerats till alla hushåll 
under maj månad 2016. Flygbladet har också skickats till de myndigheter och handläggare 
som vi samarbetar med och som träffar personer som kan tänkas vara intresserade av ut-
bildningar inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna på grund-
läggande eller gymnasial nivå.  
 
De myndigheter, stödenheter och tjänstemän som har fått informationen för vidare sprid-
ning är Arbetsförmedlingen, IFO, LSS-enheten, Kommunens arbetsmarknadsenhet (AME), 
DUA-arbetsgruppen, handläggare för ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS), 
KAA-handläggare samt flyktingmottagningen. Under läsåret 16/17 ska regelbundna plane-
ringsmöten mellan de olika parterna genomföras. För att nå personer som har rätt till sär- 
skild utbildning för vuxna på grundläggande nivå planeras besök på dagverksamheten i 
kommunen. Vid besöken ska representanter för vuxenutbildningen träffa brukarna till-
sammans med LSS-handläggare och annan personal för att informera om studiemöjligheter. 
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Studie- och yrkesvägledarna deltar också på Öppet Husdagar vid Lärcentrum för att infor-
mera om studier på alla nivåer inom vuxenutbildningen. 
 
Orienterande kurser 
Från och med hösterminen -16 erbjuds olika orienterande kurser i studieteknik, yrkes-
kurser, introduktion inom gymnasiets eller grundskolans olika kunskapsområden, stu-
die- och yrkesval, validering och yrkesintroduktion mm. Syftet är att de orienterande 
kurserna ska motivera eleverna att delta i utbildningar. De ska också ge vägledning så att 
eleverna kan formulera konkreta och uppnåeliga mål och delmål och göra en plan för 
hur de ska uppnås.  Detta ger också möjlighet att prova på kurser och hitta en lämplig 
nivå för att bli bättre förberedd inför kommande studier. Eleverna och studie- och yrkes-
vägledaren gör planeringarna tillsammans i personliga vägledningssamtal. 
 
Lärcentrum 
Lärcentrum i Strömsund är mötesplats för vuxenutbildning, arbetsliv, vägledning, nä-
ringsliv och kompetensutveckling och ligger i nära anslutning till Hjalmar Strömerskolan 
där vuxenutbildningen bedrivs.  Från och med höstterminen 2016 har bemanningen på 
Lärcentrum utökats för att kunna ge kontinuerlig och personlig service, stöd och hjälp till 
de vuxenstuderande på Komvux. De erbjuds stöd i studierna, aktuell information, stu-
dieteknik, studiehandledning, besök på yrkesprogram, besök på arbetsplatser och studie- 
och yrkesvägledning.  
 
De vidtagna åtgärderna ska utvärderas vid två tillfällen under läsåret, i november och i 
maj.  
 
 
Karin Holmquist 
Chef Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Strömsunds kommun 
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§ 238 Dnr 2016.314 612 
 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av språkintroduktion  

Skolinspektionen genomför under 2016 en nationell kvalitetsgranskning 
av utbildningen på språkintroduktionsprogrammet. Hjalmar Strömersko-
lan ingår som en av 42 skolor i granskningen. 
 
Skolinspektionen har i beslutet efter kvalitetsgranskningen av Hjalmar 
Strömerskolan identifierat följande utvecklingsområden: 
 
• Strömsunds kommun behöver se till att fördjupade kartläggningar 

och bedömningar samt uppföljningar genomförs avseende alla elevers 
språkkunskaper samt kunskaper i övriga ämnen av betydelse för att 
eleverna ska kunna gå vidare i utbildningssystemet eller i arbete. 
Detta behöver göras för att kunna erbjuda eleverna en flexibel och för 
dem relevant utbildning. Det färdiga kursupplägg som erbjuds i dag 
kan inte sägas utgöra sådan utbildning. 

• Strömsunds kommun behöver se över de individuella studieplaner-
nas form och funktion så att de för de enskilda eleverna och för lärar-
na kan bli det verktyg de är tänkta att vara. 

• Strömsunds kommun behöver se till att studie- och yrkesvägledning-
en ges i ökad omfattning och som en integrerad del av utbildningen 
så att elevernas samlade behov av stöd och vägledning kan tillgodo-
ses. 
 

Huvudmannen ska den 16 september inkomma med en uppföljningsbar 
planering av hur man avser att arbeta för att förbättra de områden som 
Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden. 
 
Huvudmannen ska dessutom, senast den 17 februari 2017, redovisa till 
Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits eller planerats utifrån de 
utvecklingsområden som myndigheten identifierat. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen be-
slutar följande: 
 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av den planering som lämnats till Skol-

inspektionen där det framgår hur Strömsunds kommun avser att ar-
beta för att förbättra de områden som Skolinspektionen identifierat 
som utvecklingsområden. 
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2. Framtids- och utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att till kommun-

styrelsens möte i januari 2017 redovisa vilka åtgärder som vidtagits el-
ler planeras utifrån de utvecklingsområden som Skolinspektionen 
identifierat.  

 
Yrkande 

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

1. Kommunstyrelsen har tagit del av den planering som lämnats till Skol-
inspektionen där det framgår hur Strömsunds kommun avser att ar-
beta för att förbättra de områden som Skolinspektionen identifierat 
som utvecklingsområden. 

 
2. Framtids- och utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att till kommun-

styrelsens möte i januari 2017 redovisa vilka åtgärder som vidtagits el-
ler planeras utifrån de utvecklingsområden som Skolinspektionen 
identifierat.  

 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Hjalmar Strömerskolan 
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Skolinspektionen 
Box 3177 
903 04  UMEÅ 

 
 
Skolinspektionens granskning av språkintroduktion på Hjalmar Strömerskolan i 
Strömsunds kommun 
 
Huvudmannen lämnar följande planering av hur Strömsunds kommun avser att ar-
beta för att förbättra de områden som Skolinspektionen identifierat som utvecklings-
områden vid kvalitetsgranskningen av språkintroduktion. 
 
Fördjupade kartläggningar och bedömningar samt uppföljning 
Kommunstyrelsen har under våren 2016 beviljat särskilda medel för att en pedagog 
på Resurscentrum för Integration ska arbeta med kartläggningar av nyanländas kun-
skaper. Den aktuella pedagogen, som har goda kunskaper och erfarenheter av kart-
läggning, har under vårterminen tillsammans med ordinarie lärare genomfört ett 
stort antal kartläggningar inom grundskolan. Den 19 augusti 2016 fick all personal 
vid Hjalmar Strömerskolan information om kartläggningar av den aktuella pedago-
gen. Hon ska tillsammans med ordinarie lärare inom gymnasieskolan genomföra 
kartläggningar, steg 1 och steg 2 i Skolverkets material, av elever på språkintrodukt-
ion. Målet är att kartläggningarna ska vara genomförda vid årsskiftet 2016/2017. I 
arbetet ingår också att personalen vid gymnasieskolan lär sig att genomföra kart-
läggningar. Kartläggningarna kommer att utgöra grund för placering i rätt kurs inom 
språkintroduktion.  
 
Inför läsåret 2016/2017 har Hjalmar Strömerskolan genomfört en stor omorganisat-
ion av strukturen på språkintroduktion. Se bilaga 1. Eleverna får en klasstillhörighet 
och läser idrott och hälsa, musik och bild med sina klasskamrater. I övrigt läser ele-
verna ämnen utifrån den individuella nivån. Elevernas progression ska kontinuerligt 
bedömas och när eleven är klar med aktuell kurs sker ett byte till högre kurs. För att 
säkerställa att detta görs ska avstämningsmöten genomföras av programansvarig 
rektor, elevhälsa och undervisande lärare.  
 
Individuella studieplanernas form och funktion 
Elevernas individuella studieplaner ska visa vad eleven läser just nu och vilka kurser 
som är inplanerade. De ska upprättas av mentor och elev och vara klara senast den 
30 november 2016. Därefter sker ett löpande arbete med den individuella studiepla-
nen. Det nya sättet att genomföra utbildningen på språkintroduktion kommer att  
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medföra att de individuella studieplanerna blir tydligare och lättare att följa upp. 
Alla mentorer på språkintroduktion kommer att få extra genomgång av vikten av en 
funktionell individuell studieplan. Detta kommer att genomföras tillsammans med 
skolledning och studie- och yrkesvägledare.  
 
Ökad studie- och yrkevägledning 
Studie- och yrkesvägledare ska besöka varje klass på språkintroduktion minst en 
gång per termin. Vid dessa tillfällen ska olika möjligheter till vidare studier eller ar-
bete diskuteras och presenteras. Elever som önskar göra studiebesök på arbetsplatser 
eller nationella program kommer få genomföra detta tillsammans med ansvarig 
samordnare. Möjligheten till språkpraktik kommer även fortsättningsvis att erbjudas.  
Utöver besök i klasserna så inbjuds alla elever till ordinarie informationstillfällen 
som anordnas av studie- och yrkesvägledarna. Om ytterligare behov finns bjuds stu-
die- och yrkesvägledarna in till klassen alternativt att eleven själv bokar till hos stu-
die- och yrkesvägledaren. Mentor finns som stöd i detta om så önskas.   
 
Planering 
Vad Åtgär

gär-
dat 

Uppföljning 

Kartläggning av elever 
 
Pedagoger på skolan lär sig att genom-
föra kartläggningar på egen hand 

2016-12-31 
 
2016-12-31 
 
 

2016-10-31 – avstämning 
2017-01-15 - uppföljning 
 

Individuella studieplaner 
* planerad tillsammans med elever 
* genomgång för mentorer 

 
2016-11-30 
2016-10-31 

2016-12-31 

Studie- och yrkesvägledning 
*  minst ett besök per klass och termin 
* enskilda samtal med SYV 
* studiebesök vid behov 
* praktik vid behov 

 2016-12-31 

 
 
 
 
Karin Holmquist 
Chef Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Strömsunds kommun 
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§ 239 Dnr 2016.321 218 
 
Asfaltering av gator 

Underhållsasfaltering av kommunens gator har under många år varit ef-
tersatt. För att återställa dessa skulle insatser för åtskilliga miljoner kronor 
krävas omgående vilket inte är realistiskt i dagsläget. 
 
I avsikt att redan i höst ändå kunna åtgärda vissa av gatorna äskar här 
teknik- och serviceförvaltningen 1 500 000 kronor för att avjämna och as-
faltera Ripstigen och del av Gärdinsvägen i Strömsund samt del av Skol-
gatan och Tallstigen/Telegatan i Hoting.  

 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
anslå 1 500 000 kronor för asfaltering av ovan nämnda gator hösten 2016. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt teknik- och 
serviceförvaltningens förslag samt att medel anvisas ur kommunstyrel-
sens konto för oförutsedda behov (extra statsbidraget). 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Teknik- och serviceförvaltningen får 1 500 000 kronor för asfaltering av 
ovan nämnda gator hösten 2016. 

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov (ex-

tra statsbidraget). 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen  
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§ 240  
 
Delegationsbeslut 
 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 182-191/2016 
 
b) Fastighetssamordnare Peter Janssons delegationsbeslut om parke-

ringstillstånd (nr 27-34/2016 ) 
 
c) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om lönebidrag 
 (nr 7/2016) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
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§ 241  
 
Delgivningar 

 
a) Rapport från Landsbygdsriksdagen 2016. 
 
  
b)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
 Budget 2016  1 000 000:- 
 Anvisat t.o.m. § 220/2016 - 204 000:-  
 Kvarstår  796 000:-  
 

 
c) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 

 Ordinarie budget 2016  300 000:-  
 Utdelat   - 56 000:- 
 Återstår   244 000:- 
 
 Extra statsbidrag, KS egna  2 000 000:-   
 Renovering Norrgård/Sörgård  - 600 000:- 
 Utökning förskoleplatser i Hoting  - 250 000:- 
 Återstår   1 150 000:- 
 
 Särskilda insatser personalgrupper 2 000 000:- 
 Utdelat socialsekreterare  - 500 000:- 
 Utdelat lärare   - 50 000:- 
 Utdelat förskollärare  460 000:- 
    990 000:- 
 
 Utreda/genomföra utb. i ledarskap/ 2 000 000:- 
 kommunikation 
  
 Frivilligsamordnare   500 000:- 
 Utdelat till framtids- och utvecklingsförv. -500 000:- 
    0:- 
 
 Återstår av riktat extra statsbidrag 2 990 000:- 
 
 Återstår totalt extra statsbidrag  4 140 000:- 
 Återstår totalt KS oförutsedda  4 384 000:-  
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§ 241 forts. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
 


	§ 220 Tillägg i föredragningslistan
	§ 221 Information om pensionsstiftelsen
	§ 222 Information om bredband
	§ 223 Information från Akademi Norr
	§ 224 Redovisning från Strömsunds Utvecklingsbolag AB
	Bilaga
	§ 225 Ändringar i ServaNet AB:s bolagsordning
	Bilaga
	§ 226 Ledamöter i pensionsstiftelsens styrelse
	§ 227 Nytt staket vid Västringens förskola
	§ 228 Projekt Hållbar Skoterturism i Frostviken
	§ 229 Ändring av detaljplan (B80) för Strömsunds samhälle, Bredgård 1:299, 1:603 m.fl.
	§ 230 Ändring av detaljplan (B58) för Strömsunds samhälle, Bredgård1:245 m.fl.
	§ 231 Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst
	Yttrande
	§ 232 Prognos per 31 augusti 2016 för kommunstyrelsen
	Mål
	§ 233 Investeringsprognos per 31 augusti 2016
	Bilaga
	§ 234 Finansrapport för kommunkoncernen per 31 augusti 2016
	Bilaga
	§ 235 Bokslutsprognos per 31 augusti 2016
	§ 236 Fortsatt verksamhet på Teknikhuset
	§ 237 Skolinspektionens regelbundna tillsyn av vuxenutbildningen
	Bilaga
	§ 238 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av språkintroduktion
	Bilaga
	§ 239 Asfaltering av gator
	§ 240 Delegationsbeslut
	§ 241 Delgivningar

