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§ 34 
 

Information om bredband 

Ann-Louise Hansson informerar om pågående arbete med ansökan om bidrag 
från Landsbygdsprogrammet för utbyggnad av fibernät på landsbygden. Att 
bygga vidare utifrån stomnäten är viktigt för att nå det kommunala bredbandsmå-
let som säger att 90 % av hushåll och företag ska ha tillgång till internet om minst 
100 Mbit/s år 2020. 
 
Programperioden pågår till 2020 och bidraget är 50 % av investeringen. ServaNet 
har tagit fram kostnadsberäkning för utbyggnad av tre områden enligt följande:  
 
• Byar i anslutning till E 45 (etapp 1), 28 byar till en kostnad av 25,7 miljoner 

kronor. 
 
• Hotings ytterområden till Rörström, 5 byar, kostnad 2,7 miljoner kronor.  
 
• Byar i anslutning till Stekenjokkvägen, 6 byar, till en kostnad av 4,9 miljoner 

kronor.  
 
Sista ansökningsdag är den 20 mars 2016. 
 
_____  
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§ 35 
 

Information om flyktingsituationen 

Under vecka 7 sökte totalt 638 personer asyl i Sverige, en minskning med 
73 personer jämfört med veckan innan. 33 av de asylsökande under vecka 
7 var ensamkommande barn, vilket är 19 färre än veckan innan.  
 
I Strömsunds kommun var den 31 januari 2016 antalet boende på asylbo-
enden 658 personer – 571 i anläggningsboende, 17 i eget boende och 70 i 
övrigt boende. 
 
Kommunen tog under 2015 emot 64 ensamkommande barn, 9 flickor och 
55 pojkar. 
 
När det gäller påverkan på kommunen är läget mycket ansträngt för  
socialtjänsten och ansträngt för skolan. 
 
En sammanvägning av läget är att kommunen avråder från att ytterligare 
asylsökande och ensamkommande i dagsläget placeras i kommunen. 
 
_____  
 

 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-02-23  4  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 36 
 
Information om idrottshallen 

Lars Melander informerar om hur arbetet med idrottshallen fortlöper. 
 
Beslut om finansiering tas i kommunstyrelsen den 29 mars 2016. 
 
_____  
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§ 37

Information om projektet INTILL 

Rasmus Westerberg, projektledare, informerar om projektet INTILL. 

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Hemavan Tärnaby, South Lap-
land och Gold of Lapland. 

Projektets syfte är att skapa tre ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara 
destinationer som drivs av näringslivet, som har ett högre antal besökare 
och större andel utländska besökare. 

Tillgänglighet är en stor fråga. 

Delmålen i projektet är: 

• Klustersamverkan
o Organiserad samverkan
o Framtida finansiering
o Gemensamma regionala grupper kring: marknadsföring, evene-

mang, turistbyråutveckling, infrastruktur och export

• Internationalisering
o Produktutveckling
o Språk
o Paketering
o Visningsresor
o Journalister

• Varumärkeskännedom
o Marknadsföring

• Strategisk destinationsutveckling
o Hemsida
o Informationsspridning
o Kommunikationer

• Från turistbyrå till turistiskt utvecklingscenter
o Förena turistbyråernas och marknadsföringsorganisationernas

verksamhet
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§ 37 forts. 
 
Några exempel på vad man jobbar med och kommer att jobba med: 
 
• Marknadsföring 
• Charter 
• Partnerskap 
• Invigning av Vildmarksvägen. 
 
_____  
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§ 38 Dnr 2016.22 349 

Återrapportering till vattenmyndigheterna om genomförande 
av åtgärdsprogrammet för Bottenhavets vattendistrikt 

Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet 
ska senast den 28 februari varje år rapportera till vattenmyndigheterna 
vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår. Rapporte-
ringen utgör underlag för en uppföljning av genomförda åtgärder för att 
bedöma om fastställda miljökvalitetsnormer kommer att uppnås eller 
inte. 

Miljö- och byggavdelningen har lämnat förslag till svar på de frågor som 
ställts. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 35/2016 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Svar lämnas enligt miljö- och byggavdelningens förslag. Bilaga 

_____ 

Beslutsexp 
Miljö- och byggavdelningen 



Vilket vattendistrikt tillhör kommunen?

Bottenhavets vattendistrikt 

På vilken nivå/vilka nivåer har rapporteringen 2015 hanterats i er kommun?

Enskild handläggare

Förvaltning

Nämnd

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

32a) Finns det någon form av plan eller beslut (tillsynsplan, översiktsplan, verksamhetsplan 
eller liknande) som gäller tillsynen av verksamheter och/eller föroreningsskadade områden, 
där hänsyn tas till beslutade miljökvalitetsnormer för vatten?

Ja

Nej

32b) Kommer kommunen att utveckla en plan, beslut eller liknande med koppling till 
miljökvalitetsnormerna för vatten?

Ja

Nej

32b) Eventuell kommentar

Orsaken till att vattenförekomster i 
Strömsunds kommun inte uppnår god 
status är nästan uteslutande 
flödesförändringar och bristande 
kontinuitet på grund av vattenreglering 
för elproduktion. Kommunen kan inte 
planera för förhållanden som kommunen 
inte har makt att  påverka.

32b) Beskriv hur arbetet pågår med att ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna på annat sätt. 
Svar behövs för att komma vidare.

Kommunen tar hänsyn till 
miljökvalitetsnormerna vid prövning av 
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lov och tillstånd samt i tillsynen av 
verksamheter, genom grundinställningen 
att vattnens ekologiska status/potential 
inte får försämras.

33a) Har kommunen sedan 2009 fastställt områden med krav på hög skyddsnivå för enskilda 
avlopp för områden som inte uppnår, eller riskerar att uppnå god ekologisk status?

Ja

Nej

Det finns inga enskilda avlopp inom kommunen

33a) Eventuell kommentar

Områden med krav på hög skyddsnivå 
fastställdes redan 2006 (Miljö- och 
byggnämnden § 107/2006)

33c) Finns det en plan, ett beslut eller liknande för utredning av hög skyddsnivå?

Ja

Nej

33c) Eventuell kommentar

Miljö- och byggnämnden hade planerat 
att under 2015 revidera beslutet om 
inom vilka områden krav på hög 
skyddsnivå ska gälla. Nämnden ville 
dock invänta länsstyrelsens beslut om 
fastställande av de tre förslag till 
vattenskyddsområden som kommunen 
lämnade in 2013. Revidering kommer att 
ske så snart länsstyrelsen har beslutat 
att fastställa de aktuella 
skyddsområdena.

33d) Beror detta på att kommunen inte har problem med övergödning kopplat till enskilda 
avlopp?

Ja

Nej

33d) Eventuell kommentar

Kommunen har inte problem med 
övergödning kopplat till enskilda avlopp. 
Miljö- och byggnämnden anser ändå att 
det ska ställas krav på hög skyddsnivå 
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inom vissa områden, t.ex. i närheten av 
vattentäkt och andra skyddade områden.

36a) Finns det program, beslut eller annat initiativ inom kommunen för hur prövning (bygglov 
mm) genomförs med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten?

Ja

Nej

36b) Finns det program, beslut eller annat initiativ för hur kommunen tar hänsyn till 
miljökvalitetsnormerna för vatten i fysisk planering?

Ja

Nej

36c) Finns det något annat sätt inom kommunen för hur hänsyn tas till miljökvalitetsnormer för 
vatten?

Ja

Nej

36c) Ange på vilket sätt. Svar behövs för att komma vidare.

Kommunen tar hänsyn till 
miljökvalitetsnormerna vid prövning av 
lov och tillstånd samt i tillsynen av 
verksamheter, genom grundinställningen 
att vattnets ekologiska status/potential 
inte får försämras.

34a) Finns det vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för samtliga kommunala 
dricksvattentäkter som ligger helt eller delvis inom kommunens gränser?

Ja

Nej

Det finns inga kommunala dricksvattentäkter inom kommunen

34b) Finns kommunala vattenskyddsområden där kommunen bedömer att 
vattenskyddsområdet/ bestämmelserna är otillfredsställande?

Ja

Nej

Det finns inga kommunala vattenskyddsområden i kommunen
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34b) Hur kommer kommunen att åtgärda bristerna? Svar behövs för att komma vidare.

Genom att lämna in förslag till revidering 
av skyddsområdesgränser och 
skyddsföreskrifter till länsstyrelsen för 
fastställande. Arbetet med att upprätta 
nya vattenskyddsområden för de 
kommunala vattentäkter som helt 
saknar skyddsområde har emellertid 
prioriterats framför att revidera de 
skyddsområden som redan finns. 
Eftersom länsstyrelsen ännu inte har 
fastställt de förslag till nya 
skyddsområden som kommunen 
skickade in 2013 har arbetet med 
upprättande och revidering av 
skyddsområden försvårats.

34c) Om kommunen har vattentäkter som helt saknar vattenskyddsområden och/eller 
skyddsbestämmelser, hur planerar kommunen att skydda dessa?

Genom upprättande av nya vattenskyddsområden

Annat

34d) För hur många av de kommunala dricksvattentäkterna har ett arbete med att inrätta 
vattenskyddsområde påbörjats under 2015?

0 1 2 3 4 5 >5

34d) Eventuell kommentar tilll åtgärd 34

Av de 17 kommunala vattentäkterna har 
4 fastställda skyddsområden. 
Kommunen har under 2013 skickat in 
förslag till 3 nya skyddsområden till 
länsstyrelsen för fastställande. Något 
svar från länsstyrelsen har ännu inte 
kommit. Kommunen har påbörjat arbetet 
med att upprätta förslag till ytterligare 8 
skyddsområden. Bristen på gensvar från 
länsstyrelsen har dock medfört att 
arbetet med nya vattenskyddsområden 
har prioriterats ned.

35a) Har alla enskilda vattentäkter god kemisk och kvantitativ status samt ett långsiktigt 
skydd?

Ja

Nej

Det finns inga enskilda vattentäkter inom kommunen
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35a) Hur har kommunen arbetat med åtgärd 35 under 2015? Svar behövs för att komma vidare.

Inte alls.

35) Eventuella kommentarer på åtgärd 35

De icke kommunala vattentäkter som 
omfattas av åtgärd 35, har god kemisk 
och kvantitativ status men saknar 
långsiktigt skydd. Eventuella framtida 
verksamheter som skulle kunna 
försämra deras status kräver bygglov, 
anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken 
och risk för påverkan kan därmed 
förebyggas vid prövningen. 
Huvudmännen för de icke kommunala 
vattentäkterna har inte kommit in med 
några förslag till skyddsområden för 
fastställande. Strömsunds kommun har 
för avsikt att stötta dessa huvudmän i 
arbetet med att upprätta förslag till 
skyddsområden. Denna arbetsuppgift 
har dock lägre prioritet än framtagandet 
av vattenskyddsområden för de 
kommunala vattentäkterna.

37a) Har kommunen någon form av övergripande/strategisk vatten- och avloppsvattenplan?

Ja

Nej

37b) Tänker kommunen påbörja/ta fram en sådan under år 2016?

Ja

Nej

37) Eventuell kommentarer på åtgärd 37.

I Strömsunds kommun finns mycket god 
tillgång till både yt- och grundvatten av 
dricksvattenkvalitet. Kommunen har 
deltagit i länsstyrelsens arbete med att 
ta fram en regional 
vattenförsörjningsplan. I Strömsunds 
kommun finns inga vattenförekomster 
med övergödningsproblem. 
Kommunövergripande vatten- och 
avloppsplaner är därför inte en 
prioriterad fråga.

Hur har åtgärderna riktade till er kommun i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bidragit till 
att driva ert arbete med vattenfrågor framåt? Beskriv gärna både internt och externt arbete. 
Svara kortfattat, max 10 meningar.
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Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram har fått 
kommunen att påbörja 
arbetet med att 
upprätta 
vattenskyddsområden 
för samtliga kommunala 
vattentäkter (17 st). Tre 
färdiga förslag till 
vattenskyddsområden 
lämnades i oktober 
2013 in till länsstyrelsen 
för fastställande. Något 
beslut från länsstyrelsen 
har ännu inte kommit. 
Arbetet med 
framtagande av nya 
vattenskyddsområden 
har därför prioriterats 
ned och mer eller 
mindre avstannat. Det 
har även medfört att 
kommunens planer på 
att stödja enskilda 
vattenföreningars skydd 
av sina vattentäkter har 
lagts i malpåse.
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§ 39 Dnr 2016.20 042 
 
Resultat- och balansräkning för Stiftelsen efter Näsvikens 
Ångsåg 2015 

Balansräkningen per den 31 december 2015 omsluter 0 kronor. Belopp vid 
årets utgång är 0 kronor. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 36/2016 
 
Yrkande 

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

Resultat- och balansräkningen för 2015 godkänns. 
 
_____  
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§ 40 Dnr 2016.15 105 
 
Ansökan om bidrag för mandatperioden 2016-2019 

Jämtlands Läns Nämndemannaförening ansöker om bidrag för de nämn-
demän kommunfullmäktige utsett gällande mandatperioden 2016-2019. 
Inom Strömsunds kommun finns totalt 8 nämndemän vid tingsrätten som 
utsetts av kommunfullmäktige. 
 
Totalt ansöker föreningen om följande bidrag: 8 nämndemän x 4 år 
x 200 kr/nämndeman = 6 400 kronor. 
 
Föreningen arbetar med att bredda sin kompetens inom allt som kan 
kopplas till de beslut som de tar i domstolarna. Det kan röra sig om för-
undersökningar till dom, barn som far illa, problem i familjer, placering 
av barn, bakgrunder eko-brott, alkohol- och narkotikaproblematik som 
kopplas till brottslighet samt ”vanliga” brottmål. 
 
Nämndemannaföreningen är mycket aktiv och bidraget kommer att an-
vändas till studiebesök, inbjudan av föreläsare i syfte att kompetensut-
veckla såväl nya som gamla nämndemän. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 37/2016 
 
Yrkande 

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

1. Jämtlands Läns Nämndemannaförening får 6 400 kronor i bidrag för 
mandatperioden 2016-2019. 

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 

2016. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Britt-Inger Roos (c) i handläggningen av ären-
det. 
_____  
Beslutsexp 
Jämtlands Läns Nämndemannaförening 
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§ 41 Dnr 2015.301 062 
 
Regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och IT-
området i Jämtland Härjedalen 

En förstudie kring regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och 
IT-området i Jämtlands län har genomförts under våren 2015. Slutrappor-
ten presenterades vid ett seminarium den 2 oktober. Alla deltagare (för-
troendevalda och tjänstemän) på seminariet var överens om vikten av 
samverkan.  
 
Ärendet om samverkan har diskuterats på kommunchefsgruppen den  
27 november och i Primärkommunala samverkansrådet den 30 november. 
Vid Primärkommunala samverkansrådets möte beslutades att samtliga 
parter ska behandla frågan politiskt inför Regionens samverkansråd den 
14 mars 2016. För att komma vidare i arbetet är det viktigt att samtliga 
parter tar ställning till avsiktsförklaringen om fortsatt samverkan.  
 
Syftet med den förstudie som har genomförts har varit att ta fram förslag 
på samverkansområden inom e-och IT- området. Studien har omfattat 
kommunerna i Jämtlands län, Jämtlands gymnasieförbund, Jämtlands 
räddningstjänstförbund och Region Jämtland Härjedalen. Förutom dessa 
har också styrgruppen för eHälsa och projektgruppen för eSkola ingått. 
 
Behovet av samverkan kan delas in i tre huvudområden:  
 
• Kompetens och resurser som innehåller spetskompetens, upphand-

lingskompetens, utbildning, resurser (personal, hårdvara m.m.), strate-
gier inom e- och IT-områdena, gemensam systemförvaltning.  

 
• eFörvaltning innehållande eTjänster, molntjänster inklusive juridisk 

kravställning, eArkiv, eHälsa, m.fl.  
 
• IT- och driftrelaterade behov inkluderande serverhallar, gemensamma 

system, backup, utskriftsfunktioner, supportfunktion dygnet runt 
(24/7), drifttjänster, gemensam drift och övervakning av drift, IT-
infrastruktur, bredband och fiber (internt och ur samhällsperspektiv) 
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§ 41 forts. 
 
För att komma vidare i arbetet skapas ett projekt med syfte att arbeta 
fram förutsättningarna för samverkan. Finansiering av projektkostnader-
na 2 000 000 kronor fördelas enligt nedanstående beräkning, baserat på 
nyckeln antal invånare per den 1 november 2015 (127 169 st). 
 
Part Invånare      Andel  Summa 
Region Jämtland Härjedalen 127 169 50,00 %  1 000 000 
Bergs kommun 7 041 2,77 %      55 400 
Bräcke kommun 6 463 2,54 %  50 800 
Härjedalens kommun 10 237 4,02 %   80 400 
Krokoms kommun 14 776 5,81 %  116 200 
Ragunda kommun 5 405 2,13 %  42 600 
Strömsunds kommun 11 708 4,60 %  92 000 
Åre kommun 10 578 4,16 %  83 200 
Östersunds kommun 60 961 23,97 %  479 400 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 38/2016 
 
Yrkande 

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

1. Strömsunds kommun godkänner avsiktsförklaringen om deltagande i 
samverkan inom e- och IT-området i Jämtlands län. 

 
2. Strömsunds kommun godkänner medfinansiering av projektet med 

92 000 kronor för 2016. 
 
3. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott 2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Region Jämtland Härjedalen 
IT-chefen 
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§ 42 Dnr 2015.344 192 
 
Svar på motion om införande av stipendium 

Morgan Olsson (s) har kommit in med en motion att införa att kommun-
styrelsen utreder möjligheten att införa ett stipendium för invånare i 
kommunen som avser att utbilda sig till yrken med arbetskraftsbrist inom 
den kommunala verksamheten (t.ex. lärare och vårdpersonal) motsva-
rande kostnadsfri studielitteratur. 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 38/2016 
 
Yrkande 

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

Motionen besvaras enligt bilaga. 
 
_____  
 
  

  





  

FÖRSLAG TILL 
SVAR 
 
2016-01-22 
 

 
 
 
 

 

  

  
 

 
 
 
 
Svar på motion om stipendium till den som utbildar sig till 
bristyrken 

Morgan Olsson (s) har inkommit med en motion om att införa ett stipen-
dium motsvarande kostnadsfri litteratur som kan utdelas till de som ut-
bildar sig till kommunala yrken med arbetskraftsbrist. 
 
I anslutning till framtagandet av personalförsörjningsplan med rekryte-
ringsstrategi så kommer det att bli aktuellt att göra avvägningar mellan 
olika åtgärder för att rekrytera, utveckla och behålla arbetskraften.  
 
Stöd och stimulans till utbildning är ett exempel som kan vara aktuellt.  
Alla typer av nya åtgärder måste dock noga prövas utifrån skattelagstift-
ning och arbetsrätt samt om de går att finansiera. 
 
Motionen anses därmed besvarad. 
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Kommunstyrelsen 2016-02-23  13  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 43 Dnr 2016. 317 
 
Riktlinjer för vägbelysning 

Teknik- och serviceförvaltningen har under de senaste åren fått in önske-
mål från bland annat organisationer och innevånare om att vägbelysning-
en ska vara tänd längre än till den 15 april som i dagsläget är det datum 
då vägbelysningen släcks på våren. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har genomfört en översyn av gällande 
riktlinjer avseende tänd- och släcktider samt rutiner vid felavhjälpande 
och underhållsåtgärder. Förslaget innebär en ökning av energiförbruk-
ning om ca 70 000 kwh. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen (TSF) föreslår att kommunstyrelsen be-
slutar om nya riktlinjer i enlighet med TSF:s förslag.  
 
TSF föreslår även att kommunstyrelsen delegerar till TSF att besluta om 
mindre avvikelser i riktlinjerna för tänd- och släckningstider för att på ett 
smidigt sätt kunna anpassa tider utifrån förändringar i samhället. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 38/2016 
 
Yrkande 

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

1. Nya riktlinjer för vägbelysning antas enligt bilaga. 
 
2. Kommunstyrelsen delegerar till teknik- och serviceförvaltningen att 

besluta om mindre avvikelser i riktlinjerna för tänd- och släckningsti-
der. 

 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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BILAGA  
                                                   
 
                                                    Tändnings- och släckningstider 
 
 
                                                    Tändning av belysningen påbörjas första vardagen efter 15 augusti 
                                                   
                                                    Tändningstider  
                         
                                                    Strömsund tätort   kl 04.00 

Hammerdal tätort   kl 04.00  
Hoting tätort   kl 05:00 
Backe tätort   kl 05:00 
Gäddede tätort   kl 05:00 
Rossön tätort   kl 05:00 
Övriga orter   kl 06:00  
  
 
 

 
 
Nedsläckning av belysningen påbörjas första vardagen efter 15 maj 
 
Släckningstider 
 

 Strömsund    kl 01:30  (kl 03:00 fre-lör) 
Hammerdal   kl 01.30 
Hoting   kl 01.30 
Backe   kl 01.30 
Gäddede   kl 01.30 
Rossön   kl 01.30 
Övriga orter   kl 23.00         
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                                                           Tidpunkt för felavhjälpande åtgärder 
             
       
 
            Första åtgärd inom 2 timmar 

 
• Fel som utgör fara för liv eller egendom 

 
            Första åtgärd inom 3 arbetsdagar 

• Övriga gruppfel (t ex mörk gata) 
• Mörk vägkorsning 

 
            Första åtgärd inom 1 månad 

• Fel som omfattar 3 eller flera ljuspunkter i följd. 
 
                                                                Åtgärder vid nästa rondering 

• Fel som omfattar enstaka ljuspunkter. 
 

Belysningsanläggningen kontrolleras 1 gång per år då rondering ge-
nomförs. 
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§ 44 Dnr 2016.35 779 
 
Ansökan om bidrag till hjärtstartare 

Rörströms Hembygdsförening ansöker i en skrivelse den 25 januari 2016 
om bidrag till inköp av en hjärtstartare till hembygdsgården ”Furuberg”. 
 
Föreningen har rekommenderats att söka bygdeavgiftsmedel för inköp av 
en hjärtstartare. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 38/2016 
 
Yrkande 

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

Ansökan avslås. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Rörströms Hembygdsförening 
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§ 45 Dnr 2015.85 041 
 
Information om bokslut 2015 för Strömsunds kommun 

Kommunens preliminära resultat visar plus 23 mkr.  

Efter förslag till balanskravsutredning uppgår årets balanskravsresultat 
till plus 15 mkr. 

Verksamheterna (driften) har ett överskott på 7 mkr och investeringarna  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen om bokslut 2015. 
 
_____  
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§ 46 Dnr 2015.171 041 

Godkännande av bokslut 2015 för kommunstyrelsen  

Redovisning lämnas över bokslut 2015 för kommunstyrelsens verksam-
heter. 
 

 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att boksluten 2015 för alla verksamheter inom 
kommunstyrelsen godkänns. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner bokslu-
ten 2015 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Strömsund Turism 
Kommunledningsförvaltningen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 
 
 
 

  

ÅRSBOKSLUT 2015
Årsbokslut

tkr (dec 2015)

Kommunstyrelse  9 961
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 5 400
Teknik- och serviceförvaltning 2 303
Strömsund Turism 512
Kommunledningsförvaltning 1 746
Framtids- och utvecklingsförvaltning 0

Årsbokslut Resultatpå-
Affärsverksamhet AVA (dec -15) verkan km
Avfall 1 057 0
Vatten och avlopp -1 137 0
Summa -80 0
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§ 47 Dnr 2015.216 040 

Finansrapport per 31 december 2015 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat finansrapport 
för kommunkoncernen per den 31 december 2015. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att finansrapporten godkänns. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Finansrapporten godkänns. Bilaga 
 
_____ 



Finansrapport kommunkoncernen per 2015-12-31
Medellikviditet, mkr Pensionsstiftelsen:  Ekonomichefens kommentarer
Bank April Aug Dec Enligt plan överfördes ytterligare 20 mkr i december. Styrelsen
Kommunen 13 31 33 beslöt att öka Handelsbankens förvaltningsuppdrag.
Str. Hyresbost. AB 1 2 2 Den 29/2 2016 behandlas årsredovisningen för 2015. Under 2016 
Jämtlandsvärme AB 7 9 9 kommer en djupare extern analys av stiftelsen att utföras.
SUAB 3 4 4 Totalt överfört kapital tom 2015-12-31  183 mkr
Totalt 23 46 49 Kapitalets värde per 2015-12-31       210 mkr
Låneskuld, mkr Räntebindningstid lån

Bok15 Bok14
Str. Hyresbost. AB 33 33
Jämtlandsvärme AB 53 53
Totalt 85 86

Löptid lån %
Policy SHB JVAB

< 1 år 0-20 0 14
1-2 år 0-20 0 13
2-3 år 0-20 44 15
3-4 år 0-20 17 11
4-5 år 0-20 21 18 Pensionsskuld kommunen, mkr
5-6 år 0-20 18 18 Bok15 Bok14
6-7 år 0-20 0 0 Total pensionsskuld, inkl löneskatt 245 279
7-8 år 0-20 0 11
8-9 år 0-20 0 0 Andra avsättningar kommunen, mkr Bok15 Bok14
9-10 år 0-20 0 0 Återställn deponi, bostadsdelegation etc 33 31

Kräver likviditet vid utbetalning!
Borgensförbindelser kommunen, mkr Vägd genomsnittlig ränta 
Bokslut 2014 95 SHB JVAB Placeringar kommunen, mkr
Nya åtaganden 2015  - Samtliga lån 1,36 % 1,35 % Kortfristiga
Lösta/amorterade åtaganden 2015 -1 Lägsta ränta 0,64 % 0,46 % Fastränta, specialinlåning 48
Infriade åtaganden 2015  - Högsta ränta 2,38 % 4,12 % Långfristiga

94 Antal lån 5 st. 9 st. Förlagslån 2
 - varav de kommunala bolagen 85 Totalt 51

Sign.
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<1 år

Sammanfattning koncernen: 
Rättsläget angående kommunsektorns internbanker är 
fortfarande oklart. Skatteverket medger inte ränte-
avdrag för lån inom koncern där kommunen inte själv 
har tagit upp lån, utan lånat ut av överskottslikviditet. 
SKL kräver i en skrivelse en lagändring som särskilt ser 
till att undanta kommunsektorn. Kommuner är 
skattebefriade och därmed uteblir syftet om skatte-
planering. Vi fortsätter att avvakta med lån inom 
kommunkoncernen, och använder endast checkkredit 
inom ett års löptid. 
 
Kommunen: 
Kommunen har fortsatt god likviditet. Vårt tidigare höga 
överskott har adderats med det extra statsbidraget för 
flyktingmottagning på 30 mkr, samt lågt utfall för 
investeringar. 
 
Strömsunds Hyresbostäder AB: 
Ingen nyupplåning har hittills behövts för nybygg-
nationen. Under framför allt november användes 
checkkrediten från kommunkoncernen. 
Beviljad borgen: 55 mkr. Nyttjad borgen: 32,5 mkr. 
 
Jämtlandsvärme AB: 
Likviditeten har varit hög under hela året, och särskilt 
under hösten. Lån på 6 mkr ska lösas under januari 
2016. 
Beviljad borgen: 66,6 mkr. Nyttjad borgen: 52,5 mkr.  
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§ 48 Dnr 2015.436 524 
 
Projektmedel för bredband från Landsbygdsprogrammet 

Strömsunds kommun har påbörjat utbyggnad av eget fibernät för att sä-
kerställa medborgarnas tillgång till bra och stabil internetuppkoppling. 
Målet är att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till internet 
om minst 100 Mbit/s år 2020. I dagsläget har endast 14 % tillgång till fiber 
och internetuppkoppling på minst 100 Mbit/s. 
 
Inom ramen för Landsbygdsprogrammet finns projektmedel för bred-
bandsutbyggnad utanför tätorter. I Jämtlands län är bidraget 50 % av 
stödberättigade kostnader. Resterande del av finansieringen ska täckas av 
privata pengar, till exempel insatser eller anslutningsavgifter. Det innebär 
att dessa projekt inte kan medfinansieras med offentliga medel. 
 
Under 2015 har utbyggnad av stomnätet påbörjats, sträckan från södra 
kommungränsen upp till Strömsund färdigställs under första kvartalet 
2016, vilket innebär att det blir anslutningspunkter längs sträckan och det 
skapar möjlighet att bygga vidare och ansluta kunder.  
 
Under perioden 2016 – 2020 finns möjlighet att bygga fibernät i byar som 
ligger i anslutning till E 45. Området omfattar 695 hushåll, beräknad kost-
nad uppgår till 25,7 miljoner kronor enligt grov kostnadsberäkning från 
ServaNet. Förslag till område för utbyggnad, bilaga 1. 
 
Bredbandssamordnarens förslag till beslut: 
 
1.  Strömsunds kommun ansöker om projektmedel för utbyggnad av fi-

bernät i byar längs E45 etapp 1. 

2.  Bredbandssamordnaren får i uppdrag att upprätta ansökan i samver-
kan med ServaNet. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 15/2016 
Kommunstyrelsen § 16/2016 
 
Yrkande 

Morgan Olsson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt bredbands-
samordnarens förslag samt att kommunstyrelsen delegerar till arbetsut-
skottet att besluta om godkännande av ansökan. 
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§ 48 forts.  
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Morgan Olssons yrkande och finner 
bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1.  Strömsunds kommun ansöker om projektmedel för utbyggnad av fi-
bernät i byar längs E45 etapp 1. 

2.  Bredbandssamordnaren får i uppdrag att upprätta ansökan i samver-
kan med ServaNet. 

3. Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att besluta om godkän-
nande av ansökan. 

 
_____  
 
Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
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§ 49 Dnr 2016.40 524 

Nod för stadsnät i Hammerdal  

För utbyggnad av stadsnät i Hammerdal finns behov att sätta upp en fri-
stående nod i anslutning till vattentornet. Utrymmet i vattentornet kom-
mer inte att räcka till för utbyggnad av fiber till medborgare och företag i 
området. Det är angeläget att bygga rätt från början. Beräknad kostnad 
uppgår till cirka 150 000 kronor. 
 
Bredbandssamordnaren föreslår att en fristående nod sätts upp i anslut-
ning till vattentornet i Hammerdal och att det finansieras genom investe-
ringsram för fiberutbyggnad 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt bredbands-
samordnarens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. En fristående nod sätts upp i anslutning till vattentornet i Hammerdal. 
 
2. Finansieringen sker genom investeringsram för fiberutbyggnad. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
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§ 50 Dnr 2016.50 524 

Fiberutbyggnad, E 45 etapp 2 

Målet enligt kommunens bredbandsstrategi är att minst 90 % av alla hus-
håll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020, 
och att resterande 10 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 
minst 10 Mbit/s.  
 
För att nå bredbandsmålen har kommunen beslutat att bygga ut och äga 
fibernät. Utbyggnaden sker i samverkan med det kommunägda bolaget 
ServaNet.  
 
Under 2015 genomfördes utbyggnad av stomnät längs väg E 45, från 
kommungräns i söder till Strömsund (etapp 1). Nästa steg är fortsatt ut-
byggnad längs väg E 45, från Strömsund till länsgränsen mot Västerbot-
ten (etapp 2). 
 
Stomnätet utgör en viktig grund i kommunens fiberutbyggnad, för vidare 
spridning av nätet och möjlighet att ansluta kunder. Beräknad investe-
ringskostnad för E 45 (etapp 2) uppgår till 7 500 000  kronor. 
 
Bredbandssamordnarens förslag till beslut: 
 
E 45 (etapp 2) byggs till en kostnad på upp till 7 500 000 kronor. Finansie-
ras genom 7 200 000 kronor från investeringsram för bredbandsutbygg-
nad och 300 000 kronor från bygdemedel för bredbandsutbyggnad.  
 
Yrkande 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt bredbandssam-
ordnarens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Stomnät längs E 45 (etapp 2) byggs till en kostnad på upp till 7 500 000 
kronor. 

 
2. Byggandet finansieras genom 7 200 000 kronor från investeringsram för 

bredbandsutbyggnad och 300 000 kronor från bygdemedel för bred-
bandsutbyggnad. 

_____  
 
Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
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Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2016-02-23 22 

Justering (Sign) 

§ 51 Dnr 2015.433 047 

Fördelning av extra medel - komplettering 

Regeringen har beslutat att kommuner och landsting/regioner kommer 
att få ett betydande ekonomisk tillskott 2015-2016. 

Kommunstyrelsen fattade den 26 februari beslut om att föreslå att kom-
munfullmäktige den 17 februari fattar beslut om fördelning enligt tabel-
lens vänster- och mittkolumn.  

Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2016, § 7, om fördelning 
av medlen. 

Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen närmare beskriver använ-
dandet av medel enligt tabellens högerkolumn. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunche-
fens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fördelning av användandet av medel görs enligt tabellens högerkolumn. 
Bilaga 

_____ 

Beslutsexp 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Hjalmar Strömerskolan 
Vård- och socialförvaltningen 
Överförmyndaren 
Personal 
Arbetsmarknadsenheten 
Ekonomi 



 
 
 
 

Fördelning enligt KF 2016-02-13, 
§ 51 

Belopp 
tkr 

Mer preciserat beslut  

Beslut; Särskild satsning skolan   
Schablon skola, användande bes-
lutas av resp. nämnd och förvalt-
ning 

5 000 
+ 

3 818 

Enligt KF beslut  
5 751 239 kronor tilldelas barn-, kultur- och utbild-
ningsnämnden. 
3 067 747 kronor tilldelas kommunstyrelsen. 
 
KS beslut 
3 067 747 kronor tilldelas framtids- och utveck-
lingsförvaltningen för kvalitetshöjande åtgär-
der 2016. 
 

Kvalitetsutvecklare gymnasie-
skola 

500 KS beslut 
500 000 kronor tilldelas framtids- och utveck-
lingsförvaltningen för anställning av en kvali-
tetsutvecklare. 
 

Utveckling av grundläggande 
vuxenutbildning 

500 KS beslut 
500 000 kronor tilldelas framtids- och utveck-
lingsförvaltningen för utveckling av grundläg-
gande vuxenutbildning.  
 

 6 000 
+ 

3 818 
 

 

Beslut för att tidigt kunna på- 
börja planering m.m. 

  

Ungdomsanställningar 1 100 KS beslut 
1 100 000 kronor tilldelas personalavdelningen 
för finansiering av ungdomsanställningar. 
 

Förstärkning AME 500 KS beslut 
500 000 kronor tilldelas arbetsmarknadsenheten 
(AME) för anställning av en personal för hantering 
av praktikanter och praktikplatser samt verksam-
heten i övrigt.  
 

Handledning praktik 1 000 KS beslut 
1 000 000 kronor tilldelas arbetsmarknadsenheten 
(AME). Medlen är avsedda att användas som er-
sättning till verksamheternas merkostnader för 
praktikanter t.ex. utrustning, skyddskläder samt 
handledning. 
 
AME återkommer med förslag på fördelningsmo-
dell till KS AU 1 mars. 



 
 
 
 

Fördelning enligt KF 2016-02-13, 
§ 51 

Belopp 
tkr 

Mer preciserat beslut  

Föreningspott/Ev. del av detta 
till länsprojekt kring förenings-
stöd 

500 KS beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om pottens använ-
dande.  
 

Utbildning, kartläggning barn 600 KS beslut 
600 000 kronor tilldelas framtids- och utveck-
lingsförvaltningen för utbildning av skolper-
sonal inom hela kommunen för att dessa själva 
ska kunna genomföra kartläggning av nyan-
lända/asylsökande barn 
 

Bibliotek, kultur och fritid 250 Enligt KF beslut  
250 000 kronor tilldelas barn-, kultur- och utbild-
ningsnämnden för att utveckla bibliotek och kul-
tur- och fritidsverksamheten 
 

Överförmyndare 500 Enligt KF beslut  
500 000 kronor tilldelas överförmyndaren för att 
bland annat genomföra utbildningar av gode män 

Till KS förfogande 2 000 KS beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om användande av 
dessa medel. 
 

 6 450  
 
 
 

  

Utred innan exakt fördelning   
Särskilda satsningar på vissa per-
sonalgrupper 

2 000 KS beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till KSAU att besluta 
om fördelning. Fördelning sker i anslutning till 
2016 års löneprocess. 
 

Utreda och genomföra utbildning 
i ledarskap och kommunikation 
”I en ny tid” för chefer och med-
arbetare 

2 000 KS beslut 
KS AU bereder ärendet till kommunstyrelsen den 
29 mars 2016. 
 
Kommunchefen/personalavd utreder olika alterna-
tiv för genomförande hösten 2016 och återredovi-
sar detta vid KS AU den 1 mars och den 5 april. 
 

Frivilligsamordnare 500 KS beslut 
KS AU bereder frågan till kommunstyrelsen för 
beslut. 
 

 4 500  
Totalt 16 950  
Att fördela senare 10 951   
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§ 52  Dnr 2016. 
 
Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om stödboende 

Socialstyrelsen har översänt ett förslag till ny författning som kommunen 
fått tillfälle att lämna synpunkter på. Synpunkterna ska lämnas senast den 
18 mars 2016. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att ärendet delegeras till arbetsutskottet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet delegeras till arbetsutskottet för beslut. 
 
_____  
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Justering (Sign) 
  

§ 53 
 
Delegationsbeslut 
 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 27-43/2016 
 
b) Chefen för gatu- och markenheten Thord Engströms delegationsbe-

slut om parkeringstillstånd (nr 3/2016) 
 

c) Förhandlingschef Elisabeth Myréns delegationsbeslut om tjänstledig-
het för enskilda angelägenheter under 2015 

 
d) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om yttrande 

över ansökningar om antagning i hemvärnet (nr 1/2016) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
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Justering (Sign) 
  

§ 54 
 
Delgivningar 

 
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
 Budget 2016   300 000:-  
 Anvisat t.o.m. § 33/2016 0:-  

 Kvarstår   300 000:- 
 
 
b)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
 Budget 2016   1 000 000:- 
 Anvisat t.o.m. § 33/2015 0:- 

 Kvarstår   1 000 000:- 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
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