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§ 64 

Information från ServaNet 

Göran Sörell och Lars Nordling från ServaNet informerar om företagets 
verksamhet och arbete när det gäller att installera fibernät i kommunerna. 
Företaget är helt kommunalt ägt. I dagsläget ägs företaget av bl. a. Sunds-
valls kommun, Härnösands kommun och Ånge kommun. 
_____  
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§ 65 

Information från vård- och socialförvaltningen 

Ordföranden och chefen för vård- och socialförvaltningen redogör för 
förvaltningens ekonomi med anledning av att första budgetuppföljningen 
visar på ett underskott på 12,5 miljoner kronor. Socialnämnden har gett 
förvaltningen i uppdrag att redovisa åtgärder för att komma i ram. 
 
_____  
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§ 66 Dnr 2012.266 845 

Svar på medborgarförslag om husvagnsparkering mellan 
järnvägen och hembygdsgården i Strömsund 

Medborgarförslag har inkommit från Curt Jonsson om husvagnsparker-
ing mellan järnvägen och hembygdsgården. 
 
Ordföranden har lämnat förslag till svar på medborgarförslaget. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 49/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Medborgarförslag om husvagnsparkering vid Hembygdsgården 
 

Curt Jonsson har i en skrivelse till Strömsunds kommun uttryckt önskemål 
om att tillåta camping på området vid Hembygdsgården i Strömsund. 
 
I dag är det skyltat camping förbjuden på området. Det är dock inte helt en-
kelt att dra gränsen mellan de som har båtar i hamnen och ställer upp sina 
fordon när de är ute med sina båtar, och de som campar.  
 
Det finns en husvagnsparkering vid parkeringen mellan Hjalmar Strömer-
skolan och Sibylla för daglig parkering, enligt bilaga.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen har kontaktat Strömsund Turism, som efter 
kontakt med Hembygdsföreningen, meddelat att de förordar fortsatt förbud 
mot camping inom området. 
 
Förslag till beslut 
 
Med anledning av att Strömsund Turism och Hembygdsföreningen i Ström-
sund inte har möjlighet att sköta det praktiska kring en husvagnscamping i 
anslutning till Hembygdsgården i Strömsund så avslås medborgarförslaget. 
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§ 67 Dnr 2012.340 319 

Svar på medborgarförslag om asfaltering av Vattudalssko-
lans gårdsplan 

Medborgarförslag har inkommit från Johannes Rova om asfaltering av  
Vattudalsskolans gårdsplan. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 50/2013 
 
Ordföranden har lämnat förslag till svar på medborgarförslaget. Bilaga 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget bifalls. 
 
_____  
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Medborgarförslag om skolgården på Vattudalsskolan 

Johannes Rova, Strömsund, har lämnat ett medborgarförslag till kommunen. 
Rova vill att gårdsplanen vid Vattudalsskolan asfalteras. 
 
För några år sedan tog kommunen bort asfalten på Vattudalsskolan. Förutom 
att asfalten var i dåligt skick så ville man göra om gårdsplanen för att stimu-
lera till utevistelse. Vissa åtgärder har därefter vidtagits för att göra gårds-
planen mer attraktiv för eleverna men ekonomin har inte medgivit att jobbet 
slutförts. Med hänsyn till de markförhållanden som råder krävs också ur-
grävning före asfaltering för att en sådan ska hålla under längre tid. Teknik- 
och serviceförvaltningen bedömer att kostnaden för att färdigställa innergår-
den vid Vattudalsskolan, enligt de tidigare planerna, uppgår till ca 700 000 
kronor. 
 
En skolgård som lockar till aktiviteter utomhus är viktigt för hälsan. Numera 
går även årskurs 6 på Vattudalsskolan och de yngre eleverna vistas i större 
utsträckning på skolgården. Kommunstyrelsen kommer att diskutera frågan 
under vårens budgetarbete. 
 
Förslag till beslut  

Medborgarförslaget bifalls. 
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§ 68 Dnr 2012.229 880 

Svar på motion om kommunens biblioteksplan 

Motion har inkommit från Gert Norman, Vänsterpartiet, om kommunens 
biblioteksplan. 
 
Ordföranden har lämnat förslag till svar på motionen. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 51/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
 
_____  
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Motion om biblioteksplan 

Gert Norman (V) har i en motion yrkat att fullmäktige förkastar den biblio-
teksplan som antogs den 21 september 2011-09 samt att kommunstyrelsen får 
i uppdrag att arbeta fram en biblioteksplan som svarar mot de ekonomiskt 
allt svårare villkor biblioteksverksamheten tvingats till under de senaste 6-8 
åren. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats 
ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet. Nuvarande biblioteksplan 
antogs av fullmäktige i september 2011. 
 
Biblioteksplanen markerar riktningen för utvecklingen av biblioteken under 
perioden 2011–2013. Planen omfattar både folkbiblioteken, som vänder sig 
till alla innevånare, och skolbiblioteken, som vänder sig till elever och lärare.  
Biblioteksverksamheten bedrivs i dag i Strömsund, Hammerdal, Gäddede, 
Hoting och Backe. Strömsund har centralbibliotek medan de övriga fungerar 
som filialer. Filialerna fungerar även som skolbibliotek och i Hammerdal och 
Backe är biblioteken integrerade med skolan. Centralbiblioteket fungerar 
som skolbibliotek för främst gymnasieskolan på grund av lokaliseringen 
även om alla skolor och förskolor i tätorten regelbundet besöker centralbibli-
oteket. 
 
Motionären yrkar att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att arbeta fram en 
biblioteksplan som svarar mot de ekonomiska villkor som verksamheten har. 
Ett sådant uppdrag till kommunstyrelsen kräver att reglementet ändras då 
det idag inte ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde.  

Kulturdepartementet skickade i maj 2012 ut en promemoria med förslag på 
en ny bibliotekslag på remiss. Förslaget innebär bland annat att alla ska ha 
tillgång till biblioteksservice och att utlåning av litteratur ska vara avgiftsfri, 
oavsett i vilken form litteraturen lånas ut. I förslaget anges även att folkbib-
lioteken ska främja användningen av informationsteknik för kunskapsin-
hämtning och lärande. Förslagen grundar sig på att folkbibliotekens och de 
kommunala skolbibliotekens verksamhet även fortsättningsvis ska vara ett 
kommunalt ansvar. Det föreslås även en bestämmelse som tydliggör att sta-
ten har en roll för att främja nationell samordning och uppföljning inom bib-
lioteksområdet. 
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Remissinstanserna hade möjlighet att lämna remissynpunkter fram till den 
15 september 2012. Regeringen avser att lämna förslag till riksdagen om en 
ny bibliotekslag under våren 2013. 

Strömsunds biblioteksplan sträcker sig fram till årsskiftet 2013 och barn-, kul-
tur- och utbildningsnämnden kommer att göra en revidering under hösten 
efter att riksdagen fattat beslut i frågan. 
 
Motionen avslås 
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§ 69 Dnr 2012.369 849 

Svar på motion om orienteringstavla 

Jan-Olof Andersson, Moderaterna, har lämnat in en motion om orienter-
ingstavlor vid båda infarterna efter väg E45, som visar vilka företag och 
serviceinrättningar som finns i Strömsund. 
 
Ordföranden har lämnat förslag till svar på motionen. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 52/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen bifalls. 
 
_____  
 
 



 

      
Till kommunfullmäktige     
 

Motion 
 

Angående orienteringstavla, förslagsvis vid båda 
infarterna efter 45:an, som visar vilka företag och 
serviceinrättningar som finns i Strömsunds 
centralort 
____________________________________________________________________ 
 
 
När man kommer till ett nytt ställe, som turist eller annan besökare, är det inte alltid så 
lätt att hitta. Vart finns banken, matvaruaffären eller sjukstugan? 
 
Många orter har någon form av information vid infarten till samhället om vilket 
näringsliv och vilka serviceinrättningar som finns på orten. 
 
När jag är ute och träffar företag i Strömsunds centralort får jag signaler om att den här 
typen av information är något som saknas.    – Turisterna hittar inte till oss! 
 
Jag föreslår att kommunen tar initiativ till en träff med näringslivet i Strömsund och 
diskuterar vad som behövs och försöker hitta en lösning. 
 
 
 
 

 
 
 
  
    
Jan-Olof Andersson  
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Motion om orienteringstavla Strömsund 

Jan-Olov Andersson (M) har ställt en motion till kommunfullmäktige med 
förslag om att kommunen tar initiativ till en träff med näringslivet för att för-
söka finna en lösning för att uppföra orienteringstavlor över centralorten 
Strömsund. 

Teknik- och serviceförvaltningen har gjort jämförelser med andra liknande 
tavlor och gör bedömningen att kostnaden för dessa tavlor skulle hamna på 
ca 30 000 kronor styck. Kostnad för till exempel framtagande av underlag, 
eventuell belysning m.m. tillkommer. 
 
Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete med centrumutveckling i Strömsund 
mellan SUAB och Köpmannaföreningen. Diskussioner om orienteringstavlor 
har tidigare varit aktuell i arbetsgruppen. 

 
Förslag till beslut  

Motionen bifalls och frågan skickas vidare till Strömsunds Utvecklingsbolag 
för att utreda vilket intresse som finns från näringslivet att medverka till att 
orienteringstavlor arbetas fram. 
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§ 70 Dnr 2012.374 000 

Svar på medborgarförslag om öppna kommunstyrelsesam-
manträden 

Jahn Strid har lämnat in medborgarförslag om öppna kommunstyrelse-
sammanträden. 
 
Ordföranden har lämnat förslag till svar på medborgarförslaget. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 53/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
_____  
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Svar på medborgarförslag om öppna kommunstyrelsesam-
manträden 
 
Den 23 oktober 2012 inkom Jahn Strid med ett medborgarförslag om 
öppna sammanträden i kommunstyrelsen. 
 
I kommunallagens 6 kapitel 19 a § regleras närvarorätten för utomstå-
ende: 
 
”En nämnds sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. Nämn-
den får dock besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, om 
fullmäktige har medgett det. 
 
En nämnds sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda dörrar 
i ärenden 

1  som avser myndighetsutövning, eller  

2  i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sek-
retess enligt sekretesslagen.” 

 
Lagen innebär att sammanträdena i princip är slutna. Sedan 1994 finns 
en möjlighet att ha offentliga sammanträden. Möjligheten gäller inte ut-
skottssammanträden utan bara sammanträden med hela nämnden.  
 
Även om fullmäktige medger att kommunstyrelsen har öppna sam-
manträden ligger det ändå på kommunstyrelsen att avgöra vilka ären-
den som kan handläggas vid ett offentligt sammanträde. Detta beror på 
den grundläggande kommunalrättsliga principen att nämnderna själva 
bestämmer vilka åhörare man vill ha och dels med offentlighetsprinci-
pen som innebär att varje myndighet självständigt och med tryckfri-
hetsförordningen och sekretesslagen som grund avgör gränserna för 
allmänhetens tillgång till det material man förfogar över. 
 
Sedan 2011 arbetar Strömsunds kommun aktivt för att förbättra med-
borgardialogen. Det är viktigt att hitta formerna för att få så många 
medborgare som möjligt att delta i samtalen. Hittills har man provat fy-
siska möten med ”Open Space” – där mötesdeltagarna själva sätter  
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dagordningen, medborgardialoger kring bestämda ämnen som t.ex. 
översiktsplan, tillgänglighet för funktionsnedsatta och flyktingmottag-
ning. En e-panel har varit öppen sedan början av 2012 där arbetsgrup-
pen för översiktsplan ställt ett antal frågebatterier till de som registrerat 
sig på e-panelen.  
 
Det har visat sig tydligt att olika former av dialoger passar olika invå-
nare. Somliga deltar gärna i fysiska möten medan andra hellre sitter 
hemma och svarar på kommunens frågor i lugn och ro på den tid det 
passar dem bäst. Öppna kommunstyrelsesammanträden skulle kunna 
vara ytterligare ett sätt att ge möjlighet till dialog kring olika kommuna-
la frågor. Förståelsen till olika beslut skulle kunna bli bättre då intresse-
rade invånare kunde sitta med och få samma information som kom-
munstyrelsens ledamöter inför beslut. 
 
Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun är en verksamhetsnämnd 
som även hanterar individärenden och myndighetsutövning. Det inne-
bär att sammanträdena inte generellt kan hållas öppna av sekretesskäl. 
Det finns ändå anledning att undersöka hur delar av sammanträdet 
skulle kunna hållas offentligt. Erfarenheter från kommuner som infört 
öppna sammanträden kan vara vägledande.     
 
Förslag till beslut 
 
Att undersöka förutsättningarna för att hålla delar av kommunstyrelse-
sammanträden öppna för allmänheten.  
 
Därmed anses medborgarförslaget besvarat.  
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§ 71 Dnr 2012.117 041 

Finansiering av tilläggsanslag 2013 framtids- och utveck-
lingsförvaltningen, gymnasieskolan 

Enligt tidigare planer skulle regeringen genomföra omfattande bespa-
ringar på gymnasieskolan, eftersom det fanns antagande i gymnasieut-
redningen om att GY2011 skulle medföra betydligt lägre kostnader. Sena-
re aviserades ändringar om att 2013 års besparingar, totalt 895 miljoner 
kronor, lades tillbaka.  
 
Detta gjorde att kommunstyrelsen beslutade att tillföra framtids- och ut-
vecklingsförvaltningen ett tilläggsanslag motsvarande 1 100 000 kronor 
för 2013.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 54/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medel om 1 100 000 kronor för gymnasieskolan anvisas ur kommunfull-
mäktiges anslag för oförutsedda utgifter. 
 
_____  
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§ 72 Dnr 2012.124 027 

Finansiering av medborgarförslag om arbetskläder för perso-
nal inom förskola och fritidshem 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2013 att bifalla Marie Mar-
tinssons medborgarförslag om arbetskläder för personal inom förskola 
och fritidshem och att barn- och utbildningsförvaltningen fick ett 
tilläggsanslag om 250 000 kronor. Detta gör att kommunen nu behöver 
fatta ett beslut om hur medborgarförslaget ska finansieras. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 55/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medel om 250 000 kronor för inköp av arbetskläder anvisas ur kommun-
fullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. 
 
_____  
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§ 73 Dnr 2013.60 100 

Revisionsrapport – Intern och extern samverkan kring lång-
tidsarbetslösa 

Revisorerna har gett Kommunalsektor inom PwC i uppdrag att genomfö-
ra en granskning avseende intern och extern samverkan kring långtidsar-
betslösa. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen bedriver 
verksamheter som är ändamålsenliga när det gäller långtidsarbetslöshet. 
 
Utifrån granskningen har revisorerna gjort en sammantagen bedömning 
att kommunen främst i projektform, bedriver ett antal verksamheter som 
är ändamålsenliga när det gäller långtidsarbetslösa. Men det framkommer 
att kommunen inte har hittat ändamålsenliga samverkansformer för 
samtliga målgrupper. I projekten pågår även arbetet med att hitta och ut-
veckla arbetssätt, metoder m.m. för hur arbetet ska bedrivas på bästa sätt 
för att nå ett effektivt resultat på sikt. 
 
Kommunchefen har lämnat förslag på yttrande. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 56/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1 Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 
 
2 En lokal överenskommelse mellan externa och interna parter utformas 
på arbetsmarknadsområdet (liknande den som vi har tecknat med Arbets-
förmedlingen för nyanlända). En lokal överenskommelse på arbetsmark-
nadsområdet är också ett viktigt dokument för att tillvarata viktiga erfa-
renheter inför bildandet av en arbetsmarknadsenhet. 
 
3 En muntlig och skriftlig redovisning av projekten för berörd nämnd/ 
nämnder görs två gånger per år. 
 
_____  
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§ 73 forts. Dnr 2013.60 100 

Beslutsexpediering 
Revisorerna 
PwC 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
2013-03-12 
 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Kommunchef 

Nämnd/styrelse 
KS 

 
 

Revisionsrapport ”Intern och extern samverkan kring lång-
tidsarbetslösa”  
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en 
granskning av kommunens interna och externa samverkan avseende 
långtidsarbetslösa. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunen bedriver verksamheter som är ändamålsenliga när det gäller 
långtidsarbetslöshet.  
 
Utifrån granskningen görs en sammantagen revisionell bedömning att 
kommunen, främst i projektform, bedriver ett antal verksamhe-
ter/strukturerade samverkansformer som är ändamålsenliga när det gäll-
er långtidsarbetslösa. 
 
Kommunrevisionen emotser svar med angivande av de åtgärder som vid-
tagits eller planeras att vidtas med anledning av rapporten.  
 
Svar till kommunrevisionen 
 
Rekommendation 1 
Att kommunen undersöker behovet av ett övergripande samverkansdo-
kument/riktlinjer för samverkan kring målgrupperna.  
 
Genomförda åtgärder: 
 
• Lärdomarna i projekten kommuniceras kontinuerligt till lämpliga 

mottagare. Det sker t ex genom att projektgruppen förpackar sina er-
farenheter och adresserar dessa till styrgruppen t ex i form av be-
skrivningar av gjorda erfarenheter och önskemål om samverkan och 
insatser som saknas idag. 
 

• Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för projektpersonal och 
personal i ordinarie verksamhet planeras. Syftet är att komplettera det 
lärande som sker i projektgrupp och ordinarie verksamhet och att den 
metodutveckling som sker i projektet ska spridas vidare.  

 
• Cheferna för Af, IFO och FUF träffar regelbundet projektpersonalen i 

På Väg för ömsesidig återkoppling och för hantering av bl a imple-
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menterings- och samverkansfrågor och för att åstadkomma ett läran-
de av organisationsbunden karaktär.  
 

• Beslut har fattats om en samlokalisering av handläggare från Af, IFO 
och flyktingmottagningen för utveckling av samverkan i arbetet med 
nyanlända.  

 
Förslag till kommande åtgärder: 
 
• En lokal överenskommelse (LOK) på arbetsmarknadsområdet utfor-

mas. Den omfattar både externa och interna parter. Dokumentet om-
fattar mål och riktlinjer för samverkan kring målgrupperna samt hur 
samverkan ska genomföras.  

 
Den lokala överenskommelsen är också ett viktigt dokument för att 
tillvarata erfarenheter inför bildandet av en arbetsmarknadsenhet. 

 
LOK:en utformas under 2013 och ska gälla från och med 2014-01-01 
med årliga revideringar. 
 

Rekommendation 2 
Nämnderna bör utveckla uppföljning och utvärdering av resultat och 
måluppfyllelse, både per insats/samt rörande den totala verksamheten. 
 
Förslag till kommande åtgärder: 
 
• Respektive nämnd anger, för 2014, effektmål och indikatorer på ar-

betsmarknadsområdet.  
 

• Muntlig och skriftlig redovisning av projekt/ordinarie verksamhet 
sker i berörd nämnd/nämnder 2 gånger per år.  
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Rekommendation 3 
Kommunstyrelsen och socialnämnden bör förbättra, i protokoll, tydlig-
göra vilken återkoppling som efterfrågas samt dess resultat och målupp-
fyllelse.  
 
Förslag till kommande åtgärder; 
 
• Angivna effektmål och indikatorer är utgångspunkten för den åter-

koppling som efterfrågas.  
 
• Måluppfyllelse och resultat för de angivna effektmålen anges i proto-

kollen.  
 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att  
 
Yttrande avges i enlighet med Kommunchefens förslag.  
 
 

  
 

 

Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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§ 74 Dnr 2013.71 003 

Översyn av styrande dokument – arbetsordning för kommu-
nala pensionärsrådet – KPR 

Kommunstyrelsen uppdrog den 19 juni 2012, § 173, åt processledaren att 
initiera arbetet med jämställdhetsintegrering och uppdatering av inaktu-
ella styrdokument.  
 
Processledaren har under vintern fortsatt arbetet med uppdateringen av 
styrdokument i författningssamlingen. Arbetet har skett i samråd med be-
rörda verksamheter. 
 
Gällande dokument med arbetsordning för det kommunala pensionärs-
rådet innehåller även beskrivningar av lokala brukarsamråd och stugråd. 
Dessa beskrivningar hör inte hemma i en arbetsordning och har därför 
utgått. Arbetsordningen för det kommunala pensionärsrådet har harmo-
nierats med förslaget till ny arbetsordning för tillgänglighetsrådet. 
 
Förslaget till reviderad arbetsordning för det kommunala pensionärsrådet 
har förankrats i rådet den 5 februari. Ändringar är markerade med streck 
i kanten. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 57/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Arbetsordningen för kommunala pensionärsrådet fastställs. Bilaga 
 
_____  
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Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet – 
KPR 
 
Innehållsförteckning, § 
1. Ansvarsområde 
2. Rådets sammansättning 
3. Arbetsformer 
4. Konferenser 
5. Ersättning till ledamöter 
 
 
§ 1  Ansvarsområde 
 
Kommunen har såväl ett lagstadgat ansvar som intresse av att samver-
ka med såväl enskilda som de organisationer som företräder äldre 
kvinnor och män. Samrådet med pensionärsorganisationerna sker 
bland annat genom kommunala pensionärsrådet – KPR. 
 
Kommunala pensionärsrådet är ett viktigt organ för överläggning och 
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensio-
närsorganisationerna. Det är därför angeläget att rådet ges reella möj-
ligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.  

Kommunala pensionärsrådet skall ha överläggningsrätt i frågor som rör 
pensionärernas ekonomiska och sociala situation.  

Kommunen skall redan på beredningsstadiet och kontinuerligt under 
ärendenas behandling överlägga med rådet om planer för sådana för-
ändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som 
berör pensionärer samt använda rådet som remissorgan.  

Pensionärernas representanter kan via rådet ta initiativ till och aktivt 
arbeta för förändringar och anpassningar av den kommunala verk-
samheten som berör äldres förhållanden i samhället.  
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§ 2 Rådets sammansättning 
 
Kommunala pensionärsrådet skall organisatoriskt vara knutet till 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen utser av sina ordinarie ledamöter en ordförande till 
rådet och en ersättare för henne/honom. 
 
Socialnämnden utser av sina ordinarie ledamöter en ordinarie ledamot 
till rådet och ersättare för henne/honom. 
 
Rådet kan inom sig utse vice ordförande som vid behov övertar ordfö-
randens funktion.  

De organisationer för pensionärer som finns i kommunen kan bere-
das representation i kommunala pensionärsrådet. Föreningar som 
önskar representation i kommunala pensionärsrådet skall före den 1 
november det år allmänna val till kommunfullmäktige genomförs, 
lämna förslag till kommunstyrelsen om vardera en ledamot och ersät-
tare.  

Rådet utses av kommunstyrelsen för motsvarande tid som kommu-
nens mandatperioder för nämnder och styrelser. 

Pensionärsförening som nybildas under gällande mandatperiod kan 
därutöver ansöka hos kommunstyrelsen om representation i rådet.  

Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kom-
munen med syfte att tillvarata pensionärers intressen kan inbjudas att 
delta i rådets överläggningar.  

Representanter för andra samhällsorgan kan också inbjudas till rådet 
för information, diskussion eller samråd. 
 
§ 3 Arbetsformer 
 
Pensionärsrådet sammanträder med fyra gånger per år, och därutöver 
vid behov. Datum för sammanträdestillfällen fastställs senast i början 
på året.  

Pensionärsrådet utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordföran-
den samt tre ledamöter respektive ersättare. Arbetsutskottet samman-
träder då behov föreligger, och kan i brådskande fall avge yttranden i 
rådets ställe.  
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Kommunen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.  

Kallelse, samt förslag till föredragningslista med tillhörande handlingar 
skall på lämpligt sätt skickas varje ledamot och ersättare minst fem da-
gar före sammanträdet. Till ett arbetsutskott kan i brådskande fall en 
muntlig kallelse vara godtagbar.  

En ledamot som är förhindrad att delta kallar själv sin ersättare.  

Ersättare har rätt att närvara vid rådets sammanträden och har rätt att 
yttra sig i den omfattning som kommunfullmäktige beslutar för kom-
munens styrelser och nämnder.  
 
Pensionärsrådet är ett remiss- och referensorgan. Rådet behöver därför 
inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens 
bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.  

 
Kommunala pensionärsrådets ställningstaganden skall redovisas ge-
nom protokoll efter varje sammanträde vilka justeras av ordföran-
den samt en av rådet utsedd ledamot.  

Av protokollet skall framgå vilka förslag, yrkanden och avvikande upp-
fattningar som framförts. Protokollen skall delges rådets ledamöter, 
kommunstyrelsen, socialnämnden och övriga berörda kommunala 
nämnder.  

§ 4 Konferenser  
 
För att få bredare förankring i angelägna frågor bör kommunstyrelsen 
och/eller kommunal pensionärsrådet arrangera särskilda konferenser. 
Därigenom ges möjlighet att samla också andra organisationer med 
verksamhet för äldre, exempelvis bildningsförbund och studieorganisa-
tioner, andra huvudmäns företrädare och enskilda personer med intres-
se för äldres livsvillkor.  

§ 5 Ersättning till ledamöter  
 
Pensionärsorganisationernas representanter i rådet utses av och repre-
senterar sina organisationer och omfattas därför inte av kommunens 
bestämmelser för förtroendevalda kvinnor och män. Representanterna 
får för sitt deltagande i rådets och dess arbetsutskotts sammanträden 
reseersättning och traktamente enligt kommunens bestämmelser. 
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Ledamöter från kommunal nämnd eller styrelse erhåller under tjänst-
göring i rådet arvode och ersättning enligt kommunens bestämmelser 
för ersättning till förtroendevalda. 
 
 
 
 
 
Tidigare utgåva antagen av KF 2006-12-20, § 153 
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§ 75 Dnr 2012.384 349 

Yttrande över samrådshandlingar från Vattenmyndigheten 
gällande förvaltningsplan 2015-2021 för Bottenhavets vatten-
distrikt 

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt har begärt kommunens 
yttrande över samrådshandlingar omfattande Arbetsprogram översikt av 
väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan för 2015-2021. 
 
Förslag på yttrande har inkommit från miljö- och byggavdelningen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 58/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggavdelningen 
Vattenmyndigheten 
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Yttrande till Kommunstyrelsen över samrådshandlingar från 
Vattenmyndigheten gällande förvaltningsplan 2015-2021 för 
Bottenhavets vattendistrikt 

 
Sammanfattning av ärendet  

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt har begärt kommunens 
yttrande över samrådshandlingar omfattande Arbetsprogram samt över-
sikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan för 2015 -2021. 
 
Initierare 

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt. 
 
Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen föreslås avge yttrande enligt bifogat förslag. 
 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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Beskrivning av ärendet 

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt har begärt kommunens 
yttrande över samrådshandlingar omfattande arbetsprogram samt över-
sikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan för 2015 -2021. 
 
Samrådshandlingarna består av: 
Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor  
Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvens-
beskrivningen 
 
Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen föreslås avge följande yttrande: 
 
Sammanfattning 
Kommunen delar vattenmyndighetens bedömning av vad som är 
väsentliga frågor för vattenförvaltningen i Bottenhavets vattendistrikt. 
Kommunen anser dock att mycket arbete återstår innan vatten-
myndighetens förvaltningsplan kan bli ett användbart verktyg i 
kommunens arbete med planering och tillsyn. 
 
Arbetsprogram med tidtabell 
Strömsunds kommun anser att arbetsprogrammet tydligt visar vilka ar-
betsmoment som kommer att utföras vid olika tidpunkter i förvaltnings-
cykeln samt när det går att framföra synpunkter.  
 
Särskilda utmaningar i Bottenhavets vattendistrikt 
Kommunen anser att avsnittet ger en rättvisande bild av vattendistriktets 
utmaningar. För Strömsunds kommuns del bedöms flödesförändringar 
och vandringshinder utgöra de viktigaste orsakerna till att vattenföre-
komster inte uppnår god ekologisk status. Kommunen anser att en förut-
sättning för att åtgärder ska kunna vidtas är att det finns en metod för be-
dömning av vad som är god ekologisk potential i kraftigt modifierade 
vatten. Skogsbruket bedöms också i hög grad påverka vattenförekoms-
terna i kommunen. Strömsunds kommun anser därför att Skogsstyrelsens 
resurser för tillsyn behöver förstärkas. 
 
Samverkan 
Vattenmyndigheten säger sig behöva utveckla sitt informationsarbete så 
att informationen blir bättre anpassad till de målgrupper som berörs. 
Samrådsmaterialet visar att behovet av större tydlighet är stort. Förordet 
ger intryck av att vattenmyndigheten önskar att alla som är intresserade 
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av vattenfrågor ska delta i samrådet. Trots detta är texten i flera avsnitt 
onödigt tillkrånglad, med ord och uttryck som verkar vara konstruerade 
enbart för vattenförvaltning och där ordförklaringar saknas. Det gör delar 
av texten svår eller omöjlig att förstå för lekmän. Risken är att man ute-
stänger stora intressegrupper från möjligheten att lämna synpunkter. 
Kommuner med många vattenförekomster, men med liten befolkning och 
därmed små resurser, kan ha svårt att prioritera att besvara remissen. Det 
kan medföra en risk för att synpunkter uteblir från kommuner som om-
fattar en stor del av Bottenhavets vattendistrikt. 
 
Lokal delaktighet uppges vara viktigt i vattenförvaltningen och anled-
ningen till att vattenråden har skapats. Vattenråden anses ha en viktig 
roll, en roll som trots detta är mycket oklar, vilket leder till att flera vat-
tenråd i Bottenhavets vattendistrikt fungerar dåligt. Strömsunds kommun 
anser att vattenmyndigheten måste ta ansvar för att vägleda vattenråden 
om hur de ska kunna bidra till att förbättra den ekologiska statu-
sen/potentialen i våra vatten. 
 
Övervakning 
Strömsunds kommun har inte underlag för att bedöma om dagens över-
vakning av vattenförekomsternas kvalitet fungerar. Resultaten av över-
vakningen är inte lätt tillgängliga och används därmed inte i arbetet med 
tillsyn och planering. Förslaget att koppla resultat av övervakningen till 
VISS är därför bra.  
 
Vattenmyndigheten föreslår att anmälningspliktiga verksamheter som 
bidrar till påverkan på vattenmiljön också ska bidra med finansiering av 
miljöövervakningen. Strömsunds kommun anser att det skulle vara 
mycket svårt att utveckla ett rättvist system för en sådan avgift. Det är 
svårt att avgränsa vilka verksamheter som påverkar vattenmiljön. I 
många fall är en eventuell påverkan diffus och kan inte särskiljas från på-
verkan från icke anmälningspliktiga verksamheter. Strömsunds kommun 
anser att vattenmyndigheten i stället bör verka för en samordnad recipi-
entkontroll i vattenvårdsförbund eller liknande och för att provtagning 
inom egenkontrollen utförs på ett sådant sätt att resultaten kan användas 
i miljöövervakningen.  
 
Kartläggning och analys 
Strömsunds kommun delar vattenmyndighetens uppfattning att bedöm-
ningsgrunderna för fysisk påverkan och förorenande ämnen behöver ut-
vecklas. Kommunen anser att även bedömningsgrunderna för övergöd-
ning behöver förändras, så att de anpassas till lokala förhållanden. Om 
mänsklig påverkan leder till kraftig höjning av näringshalten i en fjällsjö 
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måste det betecknas som övergödning, även om halterna inte når upp till 
gränsvärdet för övergödning av en sjö i det sydsvenska jordbruksland-
skapet. Även onaturligt låga näringshalter på grund av vattenreglering, 
bör anges som ett miljöproblem. 
 
Strömsunds kommun anser vidare att det är helt avgörande att arbetet 
med att bekräfta statusklassningarna genom undersökningar och analyser 
kraftigt utökas. I åtgärdsprogrammet ställs krav på att kommunen i sitt 
arbete med fysisk planering, prövning av ansökningar och tillsyn ska utgå 
från statusklassningar av vattenförekomster. Strömsunds kommun har 
1113 vattenförekomster varav nästan alla har klassats utifrån olika beräk-
ningsmodeller. En så osäker bedömning kan inte användas som ett rätts-
säkert underlag i kommunens arbete, vilket innebär att kommunen får 
svårt att bidra till att miljökvalitetsnormerna uppfylls. 
 
Kommunen anser också att den ekonomiska analysen är viktig eftersom 
det är en förutsättning för att kunna fastställa vad som är god ekologisk 
potential i kraftigt modifierade vatten.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Kommunen delar vattenmyndighetens åsikt att bestämmelserna om vat-
tenverksamhet behöver ses över, för att miljökvalitetsnormer och åtgärd-
program ska kunna leda till förbättringar i praktiken. Kommunen in-
stämmer också i att det är viktigt att underlaget till statusklassningarna 
redovisas på ett tydligt och lättillgängligt sätt. Här bör det genom VISS 
kunna gå att få fram både underlagsdata i form av analysresultat och lik-
nande och en förklaring till hur bedömningen har gjorts. Alla användare 
av VISS kan inte förväntas ha kompetens att själv göra bedömningar en-
bart utifrån analysresultat.  
 
Åtgärdsprogram  
Detta avsnitt är skrivet på ett så dunkelt och tillkrånglat språk att det inte 
framgår vad vattenmyndigheten egentligen menar. Nya begrepp som åt-
gärdsområden, åtgärdsunderlag, styrmedelsåtgärder, och åtgärdsmyn-
digheter används utan att betydelsen förklaras. Dessa begrepp kanske gör 
texten något kortare än om man skrivit vad man menar, men gör den 
samtidigt i långa stycken obegriplig. 
 
Det framgår dock att vattenmyndigheten anser att kommuner och myn-
digheter behöver bättre förutsättningar i form av både fungerande lag-
stiftning och resurser för att kunna uppfylla kraven i åtgärdsprogrammet. 
Strömsunds kommun vill påpeka att detta är särskilt viktigt i vidsträckta 
kommuner med många vattenförekomster men få innevånare. Sådana 
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kommuner har idag svårt att få resurserna att räcka till för att arbeta en-
ligt åtgärdsprogrammet. Eftersom skogsbruket bedöms vara en verksam-
het med betydande påverkan på vattnen i Strömsunds kommun, anser 
kommunen också det vara angeläget att Skogsstyrelsens resurser för att 
bedriva tillsyn enligt miljöbalken förstärks. 

 
Ny förvaltningsplan och rapportering 
Strömsunds kommun har inte använt den nu gällande förvaltningsplanen 
eftersom den inte bedömts vara ett användbart verktyg i kommunens ar-
bete. Vattenförvaltningen har hittills varit en god tanke som dock varit 
svår att tillämpa i praktiken. Enligt kommunens uppfattning återstår det 
mycket arbete innan förvaltningsplanen kommer att leda till verkliga för-
bättringar. De redovisade samrådshandlingarna bedöms vara ett steg på 
vägen, men målet är ännu långt borta. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen 
I miljökonsekvensbeskrivningen bör även redovisas hur ÅP 2015 förhåller 
sig till planer för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 
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§ 76 Dnr 2013.27 103 

Administrativt supercenter i Jämtlands län 

Regionstyrelsen behandlade den 17 december 2012 en motion från Ra-
gunda om att inrätta ett administrativt supercenter i Jämtland. 
 
När den Primärkommunala nämnden behandlade frågan föreslog man att 
kommunerna skulle tillfrågas om intresse.  
 
Primärkommunala nämnden önskar nu svar från kommunerna i denna 
fråga. 
 
Kommunchefen har lämnat förslag till yttrande. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 59/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
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Administrativt supercenter i Jämtlands län – Strömsunds 
kommuns svar  
 
Sammanfattning av ärendet 

Regionstyrelsen behandlade den 17 december 2012 en motion från Ra-
gunda om att inrätta ett administrativt supercenter i Jämtland. 
När den Primärkommunala nämnden behandlade frågan föreslog man att 
kommunerna skulle tillfrågas om intresse. Primärkommunala nämnden 
önskar nu svar från kommunerna i denna fråga. 
 
Initierare 

Arbetsutskottets beslut 12 februari. 
 
Förslag till beslut och motivering   

Strömsunds kommun tycker förslaget är intressant men det behövs en 
mera omfattande kartläggning innan eventuella beslut kan tas.  
 
Kartläggningen bör omfatta nu förekommande system med avtalstider 
och volymer för löne/personal-, ekonomi- och IT-system. 
 
Även om det inte skapas något center kan resultatet av kartläggningen 
nyttjas vid framtida samarbete. 
 
Begreppet ”ett” i ett administrativt supercenter i Jämtland bör enligt 
Strömsunds kommun tolkas som att funktioner samordnas men att verk-
samheten sprids till olika delar t.ex. personal på en ort, löner på en annan. 
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Beskrivning av ärendet 

Grunder 
Grundläggande är att huvuddelen av kommunens verksamhet sker i nära 
anslutning till medborgarna och svårligen kan flyttas. En liten del av 
verksamheten sker utanför kommunen t.ex. köp av utbildnings och be-
handlingsplatser. 
 
Samarbetet sker redan idag på flera områden då det gäller speciella verk-
samheter och kompetenser som t.ex.: 

• Gymnasieförbund med fyra kommuner 
• Räddningstjänstförbund med sex kommuner 
• Gemensam nämnd för upphandling 
• Länstrafik 
• Gemensamt nyttjande av specialister och system 

o Överförmyndare; Berg och Bräcke 
o Juristjänster; bla Östersund och Strömsund 
o IT t.ex. lönesystem Strömsund och Sollefteå 
o Möjlighet att stödja varandras telefonväxlar 

 
I andra delar finns det exempel på samarbete som: 

• Lönenämnd med lönesamarbete; Gullspång mfl 
• Gemensam IT-nämnd och IT-drift i Värmland 
• Gemensamma VA-förbund 
• Gemensam Miljö och Byggnämnd; Mora och Orsa, S Närke 

 
I dt flesta kommuner har huvuddelen av administration och ledning sam-
lats till en plats i kommunen (kommunhuset). 
 
Det finns också några enstaka kommuner som utlokaliserat viss verksam-
het till avlägsna delar. Ett exempel på detta är Storuman som lokaliserat 
del av sin växel mm i Tärnaby. 
 
Den framtida konkurrensen om arbetskraft och kravet på specialisering 
talar för att vi behöver samarbeta inom ytterligare områden. Mot detta 
står de stora avstånden samt möjligheter till personalutveckling genom 
att behålla bredden av olika arbetsuppgifter. 
 
Sammanfattningsvis så är det främst distansoberoende tjänster som kan 
vara aktuella i ett eventuellt servicecenter. 
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Förutsättningar och begränsningar 
Idag finns möjligheter, bl.a. genom länsnoden att koppla ihop kommu-
nernas olika IT systen för t.ex. gemensam drift. 
 
Kommunerna kan idag dag ha olika system för t.ex. ekonomi och löner 
och är bundna av avtal med viss leverantör. Införande av gemensamma 
funktioner kan ta tid och kommer att ske stegvis. 
 
Det kan finnas juridiska begränsningar beträffande samutnyttjande t.ex. 
mht upphandling att bedriva kommunal verksamhet i annan kommun. 
Detta behöver ytterligare utredas. Lösningar kan vara avtal, gemensam 
nämnd, kommunförbund, gemensamt bolag eller en uppgift för region-
förbundet 
 
Exempel och omfattning 
Telefonitjänster kan ses som ett ”enkelt” sätt att få till samarbe-
te/samlokalisering. Men växeln används i vårt fall idag till andra ända-
mål som kundtjänst, reception etc., så kan inte samlokalisering göras, men 
det utesluter inte samarbete eftersom tekniken tillåter det. 
  
Övrigt så behövs en kartläggning av övriga system för att kunna identifie-
ra gemensamma beröringspunkter. Översiktligt hanterar Strömsunds 
kommun följande volymer årligen  
  

• Ca 30000 fakturor varav 2800 elektroniskt resten scannade 
• Ca 3300 manuellt hanterade ekonomiska transaktioner  
• Ca 20 000 löneutbetalningar, cirka 485 miljoner i lönekostnader inkl 

PO 
• Ca 1200 datorer, ökning förväntas 
• Ca 150 000 telefonsamtal 
• Ca 680 telefonanknytningar 

 
IT-drift är ett annat område där samarbetet kan utvecklas. 
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Förslag till beslut och motivering 

Strömsunds kommun tycker förslaget är intressant men det behövs en 
mera omfattande kartläggning innan eventuella beslut kan tas.  
 
Kartläggningen bör omfatta nu förekommande system med avtalstider 
och volymer för löne/personal-, ekonomi- och IT-system. 
 
Även om det inte skapas något center kan resultatet av kartläggningen 
nyttjas vid framtida samarbete. 
 
Begreppet ”ett” i ett administrativt supercenter i Jämtland bör enligt 
Strömsunds kommun tolkas som att funktioner samordnas men att verk-
samheten sprids till olika delar t.ex. personal på en ort, löner på en annan. 
 



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-03-26  16  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 77 Dnr 2012.60 062  

Information om fortsatt utveckling av bredband 

Under 2002-2007 skedde en omfattande utbyggnad av bredband med 
hjälp av ADSL-teknik i Jämtland och i  Strömsunds kommun. På detta sätt 
fick huvuddelen av invånarna möjlighet till bredband via befintligt kop-
parnät.  
 
Behovet av överföringskapacitet på grund av ett större utbud av tjänster 
för telefoni, TV och data har ökat, vilket innebär att dessa anslutningar 
bör ersättas med fiber.  
 
Avtalen för delar av den teknik som finns för ADSL (Quadracom länkar) 
går ut under 2014 och någon teknisk förnyelse kommer inte att ske. 
 
I en del områden/hushåll som inte nåddes av ADSL har mobila lösning-
ar, dock med låg kapacitet, varit en möjlighet. I vissa områden finns det 
dock i princip ännu ej någon möjlighet till bredband. 
 
Kommunen gjorde under 2012 en kartläggning över befintlig fiberut-
byggnad i kommunen. Det finns fiber till kommunens större orter samt 
till/förbi många mindre orter. Utbyggnaden till enskilda hushåll är dock 
begränsad. 
 
Kommunen har sedan november 2012 en bredbandssamordnare anställd 
på 50%. 
 
Under februari 2013 fastställdes en bredbandsstrategi för Jämtlands län. 
 
Som en sammanfattning av genomfört arbete och som stöd för det fortsat-
ta arbetet har ett förslag till bredbandsstrategi för Strömsunds kommun 
utarbetats. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 60/2013 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att: 
 
1 Bredbandsstrategin för Strömsunds kommun antas. 
 
2 Strömsunds kommun ansöker om delägarskap i ServaNet. 
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Kommunstyrelsen 2013-03-26  17  
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§ 77 forts. Dnr 2012.60 062  

3 Under förutsättning att Strömsunds kommun blir delägare köps aktier i 
ServaNet till ett belopp av 400 000 kronor. 
 
4 Medel anvisas ur kommunstyrelsens pott för ospecificerade invester-
ingar 2013. 
 
5 Kommunchefen delegeras att, efter samråd med bredbandssamordna-
ren, fatta beslut om samförläggning av rör för framtida bredbandsut-
byggnad till ett belopp av maximalt 100 000 kronor per tillfälle. Totalt får 
300 000 kronor disponeras för detta ändamål. 
 
6 Fattade beslut skall snarast återredovisas till kommunstyrelsen.  
 
7 Medel för samförläggning av rör anvisas ur kommunstyrelsens pott för 
ospecificerade investeringar 2013. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1 Bredbandsstrategin för Strömsunds kommun antas. 
 
2 Strömsunds kommun ansöker om delägarskap i ServaNet. 
 
3 Under förutsättning att Strömsunds kommun blir delägare köps aktier i 
ServaNet till ett belopp av 400 000 kronor. 
 
4 Medel anvisas ur kommunstyrelsens pott för ospecificerade invester-
ingar 2013. 
 
5 Kommunchefen delegeras att, efter samråd med bredbandssamordna-
ren, fatta beslut om samförläggning av rör för framtida bredbandsut-
byggnad till ett belopp av maximalt 100 000 kronor per tillfälle. Totalt får 
300 000 kronor disponeras för detta ändamål. 
 
6 Fattade beslut skall snarast återredovisas till kommunstyrelsen.  
 
7 Medel för samförläggning av rör anvisas ur kommunstyrelsens pott för 
ospecificerade investeringar 2013. 
 
_____  
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Bredbandsstrategi för Strömsunds kommun  
 

1 Sammanfattning 

Kommunens fortsatta arbete kring bredbandsutbyggnad bör genomföras 
enligt följande: 
 

 I några av tärorterna är kommunens bedömning att intresset för att 
ansluta hushåll och näringsliv till fibernät är så pass stort att kom-
munal eller annan offentlig medfinansiering inte bör vara nödvän-
dig för att tillgodose behoven av anslutning. En viktig faktor i den-
na utbyggnad är också anslutningen av kommunala verksamheter 
till fibernäten. 

 

 På landsbygden, inklusive kommunens mindre orter, är däremot 
bedömningen att antalet anslutna hushåll och företag inte fullt ut 
kan finansiera en utbyggnad av fiber. Detta innebär att olika stöd 
här behöver nyttjas. 

 

 Kommunen skall noga följa utvecklingen; nationellt, regionalt och 
lokalt för att ha en uppdaterad information om operatörer, mark-
nad och stöd, planerade lednings och grävarbeten, infrastrukturut-
byggnad, kommunala verksamhetens behov, behov och önskemål 
från kommunens medborgare, flickor och pojkar, kvinnor och män 
samt hushåll och företag. 

 

 För att på bästa sätt styra utbyggnaden och med säkerhet få effekt 
av offentliga stödmedel bör Strömsunds kommun bygga ut ett eget 
stadsnät. Utbyggnad finansieras genom olika slags stöd och bidrag 
samt kommunala medel. Genom uthyrning av stadsnätet till opera-
törer sker en återbetalning av satsade kommunal medel. 

 

 Kommunen har begränsade resurser att leda och driva ett eget 
stadsnät. Därför bör drift av stadsnätet ske i samarbete med andra 
aktörer. 

 

 Det står andra aktörer fritt att bygga ut fibernät i olika delar av 
kommunen. 

 

 Årligen. i anslutning till kommunens budgetprocess sker en plane-
ring för utbyggnad kommande år. 
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3 Bredbandsstrategi för Sverige 

Regeringen har 2009 tagit fram en bredbandsstrategi för Sverige, som tyd-
liggör politikens inriktning.  

Det övergripande målet i strategin är att Sverige ska ha bredband i 
världsklass. En förutsättning för att kunna uppnå målet är att det finns 
tillgång till bredband med hög överföringskapacitet i hela landet. 

 

3.1 Nationella mål 

År 2015 
40 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en has-
tighet om minst 100 Mbit/s. 
 
År 2020 
90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 
100 Mbit/s. Alla hushåll och företag bör också ha goda möjligheter att 
använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.  
 

4 Bredbandsstrategi för Jämtlands län 

Beslutad i regionstyrelsen 11 februari 2013 och antagen av Länsstyrelsen 
den 25 februari 2013. 
 
4.1 Vision 

Alla boende och arbetsställen, oavsett var i länet, ska ha möjligheter till 
digitala kommunikationer på likvärdiga villkor utifrån de krav som finns 
i samhället. 

 

4.2 Mål 

I länets alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form 
finnas senast år 2020. Minst 90 % av alla hushåll och företag ska ha till-
gång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande ca 10 % ska ha 
minst 10 Mbit/s år 2020. Redan år 2015 bör 40 % ha tillgång till bredband 
med den hastigheten. 

Detta är mycket högt ställda mål då Jämtlands län har en så gles och 
spridd befolkning. Det är knappast troligt att fiber kommer att dras till 
alla boende och arbetsställen i länet inom överskådlig tid. I vissa mer av-
lägset belägna byar kommer andra lösningar än fiber att vara den främsta 
accesstekniken för bredband. 
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4.3 Vägar mot målen 

I regeringens Bredbandsstrategi för Sverige poängteras att alla aktörer på 
marknaden har ett ansvar. Det behövs insatser från såväl enskilda, företag 
som offentliga aktörer för att målen ska nås. 

Även om regeringens utgångspunkt är att bredband ska tillhandahållas 
av marknaden står det alldeles klart att en medveten planering och sam-
verkan mellan olika parter behövs. I stora delar av Jämtlands län kommer 
också finansiella stöd att vara nödvändiga för att nå målen. 

För att målen i denna strategi ska kunna nås bedöms följande punkter 
vara viktiga: 

 Utarbeta/uppdatera Kommunala bredbandsstrategier / hand-
lingsprogram  

 Samförläggning med övrig infrastruktur  

 Kommunicera nyttan och behoven av bredband 

 Samverka regionalt/kommunalt/lokalt  

 Samverkan över riksgränsen  

 Stöd byalag och intresseföreningar i bredbandsutbyggnaden  

 Dra nytta av vindkraftsutbyggnaden  

 Nyttja befintliga stödmedel optimalt  

 Verka för ytterligare finansiellt stöd till länet   

 

4.4 Övergripande Mål och Strategier 

Användning av IT och Internet ska präglas av säkerhetsmedvetande och 
tillit. 

 

4.5 Tjänster som skapar nytta 

En enklare vardag för privatpersoner och företag samt en effektivare of-
fentlig förvaltning ska skapas. 

IT:s potential ska tillvaratas för att öka företagens tillväxt, konkurrens-
kraft och handel. 

Det nationella arbetet inom eHälsa inriktas på att skapa synliga och kon-
kreta förbättringar för individen, vård- och omsorgspersonal, beslutsfatta-
re inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg. Varje elev 
ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som 
ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.  
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IT ska vara ett stöd för medborgardialog samt bidra till att öka medbor-
garnas kunskap, samhällsengagemang, insyn och inflytande. 

 

5 Principer för kommunala insatser på bredbands-
området 

Post- och telestyrelsen (PTS) har i samarbete med Konkurrensverket 
(KKV) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram ett antal 
gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. 
PTS fick i samband med regeringens bredbandsstrategi i uppdrag att 
genomföra riktade insatser mot kommunerna. 

 

5.1 Allmänt 

 Kommuner ska i översikts- och detaljplanearbetet beakta behoven 
av bredbandsutbyggnad i kommunen. 

 Kommuner bör verka för god konkurrens på alla områden och ef-
tersträva en god dialog med det privata näringslivet rörande kon-
kurrensfrågor. 

 Kommuner bör undvika monopolisering av infrastrukturen. 

 Kommuner bör främja parallelletablering av fiber där så är möjligt 
och lämpligt. 

 Vid tecknande av avtal och i muntliga överenskommelser ska 
kommuner ge privata och offentliga aktörer samma villkor, om det 
inte finns särskilda skäl för olika villkor. 

 

5.2 Kommunen som markägare 

 Kommuner bör ha en policy som klargör villkor för tillträde till 
kommunal mark för bredbandsutbyggnad och annan infrastruk-
turutbyggnad. 

 Kommunen bör beakta värdet av såväl fungerande elektroniska 
kommunikationer och konkurrens på bredbandsmarknaden som 
övriga allmänna samhällsintressen när den tar fram en sådan poli-
cy. 

 Kommuner bör hantera alla aktörers önskemål utan oskäligt 
dröjsmål och utan att ställa upp ovidkommande villkor för tillträ-
det. 

 Kommuner bör teckna markavtal på skäliga och icke diskrimine-
rande villkor när det är lämpligt att upplåta kommunens mark för 
bredbandsutbyggnad. 
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 Kommuner bör aktivt verka för att samordning av grävarbeten och 
att samförläggning av ledning sker. 

 

5.3 Kommunen som ägare av bredbandsnät 

 Kommunala aktörer bör träda in endast när det inte finns kommer-
siella förutsättningar. 

 Kommunal verksamhet på bredbandsområdet ska drivas utan 
vinstsyfte, utan underprissättning och med transparent redovis-
ning av kostnader. 

 Kommunal säljverksamhet och förfarande i kommunal säljverk-
samhet kan i enlighet med konkurrenslagen förbjudas om de 
snedvrider eller hämmar konkurrensen eller är ägnade att sned-
vrida eller hämma konkurrensen. 

 När kommunala aktörer ges tillträde till den egna infrastrukturen 
ska det ske på skäliga och icke diskriminerade villkor. 

 I tillträdet till den egna infrastrukturen ska kommunen beakta be-
hovet av att undvika monopolisering av infrastrukturen. 

 I de fall kommunala stadsnät själva agerar på kapacitets- eller 
tjänstebaserad nivå bör kommunen regelbundet ompröva om rå-
dande behov skulle kunna tillgodoses genom privatfinansierade 
aktörer. 

 Kommunen bör verka för att kommunala bostadsbolag beaktar be-
hovet av konkurrens och valfrihet för slutkunder. 
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6 Nuläge i Strömsunds kommun 

6.1 Bredband via telenätet (ADSL) 

Bredband via det kopparbaserade analoga telenätet, ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line), är den dominerande tekniken för bredband idag. 
I Strömsunds kommun skedde en utbyggnad av ADSL mellan 2003 och 
2007. Flertalet av de 32 stationer som nu har ADSL får sin bredbands-
kommunikation via radiolänkförbindelse som drivs enligt ett avtal med 
Quadracom. Avtalet upphör 2014. 

ADSL är det bredbandsnät som når flest hushåll. 98 % av alla hushållen 
kan få tillgång till bredband via telenätet. Men andelen kan minska om 
och när radiolänkförbindelserna tas ur drift och det då ej finns någon er-
sättning. 

Kartan nedan visar telestationer med ADSL 
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Den högsta överföringshastigheten för ADSL är 24 Mbit/s i teorin, men 
vanligtvis är den högsta möjliga överföringshastigheten endast 8- 12 
Mbit/s. Hastigheten avtar dock med avståndet från telestationen och 
sjunker ned till ca 2 Mbit/s på ett avstånd på 6 km. 

I Strömsund levereras ADSL via telenätet med en uppkoppling från 0,25 
Mbit/s till 24 Mbit/s, beroende på avstånd från telestation. 

 

6.2 Mobilt bredband 

Mobilt bredband levereras via mobilnätet. Skillnaden mellan fast och mo-
bil anslutning är att vid en fast anslutning är användaren knuten till en 
viss plats. Mobilt Internet används vanligen genom ett modem eller in-
stickskort som kopplas in i datorn. Då kan datorn och kopplas upp var 
som helst där nätet har täckning och kapacitet.  

 Överföring av information via mobilt Internet kan ske via olika tekniker: 
GPRS, 2G, 3G, HSPA, WLAN och LTE (4G).  

Användningen av bredband via mobiltelefonnätet har ökat markant un-
der senare år. Det beror på sänkta priser, användarvänliga tjänster och ut-
lovade höga överföringshastigheter. I verkligheten har dock bredbands-
bolagen ofta inte lyckats hålla den utlovade överföringshastigheten utan 
kapacitetsbrist uppstår såväl i storstad som i glesbygd. 

De mobila bredbandsnäten täcker 99 % av Sveriges befolkning.  

I vår kommun finns det dock stora ytor samt ett antal medborgare som 
har dålig – ingen mobiltäckning täckning. Det innebär också en mycket 
låg till ingen kapacitet för mobilt bredband. 

Den tekniska utvecklingen kring mobila lösningar går snabbt framåt. Det 
rimligt att anta att system med än högre kapacitet kommer att finnas till-
gängliga i ramtiden.  

Tendensen är dock att dessa nya system främst byggs ut där marknaden 
gör det lönsamt. Dessutom krävs fiber för att föra data till stationerna 
samt energiförsörjning för driften. 
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6.3 Bredband via fiber och kabel 

Fiber är den teknik som har bäst kapacitet och tillgänglighet. Fiber- och 
kabelbaserade bredbandsnät finns framförallt tillgängligt i tätorterna i 
Sverige. År 2009 var ca 50 % av hushållen och företagen lokaliserade inom 

350 meter från en sådan anslutning. 
Det innebär dock inte att de är an-
slutna till dessa nät. Privatpersoner 
och företag kan få bredband med 
överföringshastigheter på 100 
Mbit/s eller mer med bredband via 
fiber och kabel.  

Inom Strömsunds kommun finns 
idag fiberstråk efter hela väg E45 och 
efter väg 342, mellan Strömsund och 
Gäddede, samt i banvallen efter In-
landsbanan och järnvägen mellan 
Hoting och Backe. Det finns också 
fiberförbindelse från Hoting mot 
Tåsjö mellan Hammardal och Gåx-
sjö. Därutöver finns det fiberförbin-
delser längs några av Svensk kraft-
näts ledningar. 

 

Det finns fiberanslutning till kom-
munens hyresfastigheter i Ström-
sund, Hoting, Backe och Gäddede. 
Privatpersoner som ej bor i kommu-
nens hyresfastigheter har idag ingen 
fiberanslutning. 

 

  

Fiberutbyggnad i Strömsunds kommun
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Tillgång till bredband i Strömsunds kommun 
Sammanställning från Bredbandsstrategi i Jämtlands län 

 Totalt Tättbebyggt Glesbygd 

Tillgång till minst 
(faktisk hastighet) 

Befolkning Arbets-
ställen 

Befolk-
ning 

Arbets-
ställen 

Befolk-
ning 

Arbets-
ställen 

50 Mbit/s 11% 8% 18% 17% 0% 0% 

10 Mbit/s 77% 68% 98% 97% 48% 44% 

3 Mbit/s 96% 94% 100% 100% 89% 88% 

1 Mbit/s 99% 99% 100% 100% 98% 98% 

 

I bredbandsstrategi för Jämtland län anges att det finns 1215 arbetsställen i Strömsunds 

kommun. 

 

Quadracom (f.d. Teracom) och gjorde sin stora satsning på ADSL i början av 2000 talet 

därav den höga procentsatsen på 1Mbit/s. Även Telia levererar ADSL-tjänster samt fiber 

LAN-tjänster i vissa orter i Strömsunds kommun, främst till SHB bostäder 

 

6.4 Sammanfattning nuläge 

En del medborgare kan uppfatta att den förbindelse man har idag t.ex. via 
ADSL är tillräcklig.  

Det framtida tjänsteutbudet kräver dock högre kapaciteter.  

Dessutom finns osäkerheter för hur länge ADSL-nätet kommer att vara 
tillgängligt. 

Erfarenheterna från andra kommuner pekar på att fiber är den mest fram-
tidsäkra lösningen. 
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7 Vision och Mål i Strömsund 

7.1 Vision 

Alla, flickor och pojkar, kvinnor och män, hushåll och fritidsboende, samt 
företag och arbetsställen, oavsett var i kommunen de befinner sig, ska ha 
möjligheter till digitala kommunikationer på likvärdiga villkor utifrån de 
krav som finns i samhället. 

 

7.2 Mål 

I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon 
form finnas senast år 2020. Minst 90 % av alla hushåll och företag ska ha 
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande ca 10 % ska ha 
minst 10 Mbit/s år 2020.  

Redan år 2015 bör 40 % ha tillgång till bredband med en hastighet av 100 
Mbit/s. 

 

7.3 Handlingsplan 

Mål är mycket högt ställda då Strömsund kommun har en så gles och 
spridd befolkning.  

Det är knappast troligt att fiber kommer att dras till alla boende och ar-
betsställen inom överskådlig tid genom de kommersiella aktörernas för-
sorg. I vissa delar av kommunen kommer andra lösningar än fiber att 
vara den främsta accesstekniken för bredband. 

 

 Detta ställer krav på kommunen att skapa förutsättningar för att 
hushåll och företag skall kunna ansluta sig. 

 Detta ställer även krav på hushåll och företag att med engage-
mang och egen finansiering skapa anslutning till fibernätet 
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8 Genomförande 

8.1 Övergripande strategier 

Utbyggnaden av bredband ska fokuseras på byggnation av fiberbaserade 
bredbandsnät då denna teknik är en grundförutsättning för såväl fasta 
som mobila bredbandsnät i framtiden. Bredbandsnäten ska kunna tillgo-
dose både befintligt och framtida behov av kapacitet och tillgänglighet. 

Planering och utbyggnad av bredband ska så långt som möjligt samord-
nas med satsningar på nationell och regional nivå. Samverkan ska ske 
med omkringliggande län och grannkommunerna. 

8.2 Lokala strategier 

 Kommunen måste verka för att även de orter där marknadens in-
tresse är lågt får tillgång till fiber. 

 Kommunen ska verka för att tillgången av bredband säkerställs vid 
nybyggnad genom att utrymme för bredband ges i de planer som 
tas fram, både på översikts- och detaljplanenivå. 

 Kommunen skall verka för att fiberbaserad IT-infrastruktur i störs-
ta möjliga mån säkerställs vid nyexploatering av bostads- och in-
dustriområden, vindkraftsparker samt vägar och fjärrvärme. 

 Kommunen ska bistå bredbandsleverantörerna vid planering och 
utbyggnad av bredbandnät. 

 Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs ut i 
kommunen är öppna för alla bredbandsleverantörer.  

 Kommunen ska verka för god konkurrens på bredbandsmarkna-
den. 

 Kommunen ska stötta ideella krafter för att bygga ut bredband ge-
nom att uppmuntra och tillvarata lokala initiativ. Kommunen skall 
dock inte delta i deras val av teknik, entreprenör eller operatör. 

 Kommunen ska informera hushåll och företag om bredband och 
hur de kan arbeta för att få tillgång till bredband. 

 Kommunen ska kartlägga fiberuppbyggnaden med berörda aktö-
rer. 

 Strömsunds kommun bör kunna styra hur nya fiberstråk ska läg-
gas, detta för att kunna säkerställa att så många medborgare som 
möjligt får tillgång till fiber. 

 Delar av kostnaden för utbyggnad av fibernät i delar av kommun 
kommer att behöva täckas genom offentligt stöd. För att dessa me-
del optimalt skall nyttjas bör utbyggnaden ske i kommunal regi 
dvs. som ett stadsnät. 
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 Med en utökad fibrering av kommunen kan även den mobila täck-
ningen bli bättre, detta eftersom mobiloperatörerna med hjälp av 
fiber kan öka kapaciteten på masterna. 

 Kommunala lokaler runt om i kommunen kräver en bättre och säk-
rare anslutning. Dagens anslutningar, med begränsad kapacitet, 
har betydande kostnader. Dessa medel borde därför nyttjas till fib-
rering av dessa lokaler.  

 Det kopparbaserade telenätet kommer sannolikt på sikt att i allt 
större omfattning avvecklas. Vidare finns det osäkerheter för hur 
länge ADSL via Quadracom länkar kan bibehållas. Vidmakthål-
landet kan komma kräva offentlig finansiering. Dessa medel bör 
hellre nyttjas till utbyggnad av fiber. 

8.3 Finansiering 

Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att så många som möjligt har 
tillgång till bredband av hög kvalitet oavsett var man bor. Bedömningen 
är att kostnaderna för utbyggnad av fibernät till småorter och ren lands-
bygd är förhållandevis stora. 

 De geografiska förutsättningarna påverkar kostnadsnivån. Slutsat-
sen blir att en fortsatt utbyggnad i huvudsak inte är genomförbar 
utan stöd av offentlig finansiering av något slag.  

 En utbyggnad och anslutning förutsätter också en egeninsats av 
hushåll och företag. En hög anslutningsavgift verkar dock av-
skräckande för dessa. Genom att ställa krediter till förfogande kan 
denna kostnad spridas t.ex. som förhöjda månadsavgifter under 5 
år. 
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Schematisk finansieringsmodell 

 

Intäkter från t.ex. mobiloperatörer, kraftbolag mm kan förbättra finansie-
ringen. 
För hushållen bör dagens totalkostnad för TV, telefoni och internet vägas 
mot förhöjda månadsavgifter men med möjligheterna till lägre kostnader 
och högre kapacitet för TV, telefoni och internet. 
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8.4 Möjligheter till stöd för bredbandsutbyggnad 

Det finns olika möjligheter till offentligt stöd (EU och statliga medel) för 
bredbandsutbyggnad.  Då dessa ständigt är under förändring hänvisas till 
beskrivning i Bredbandsstrategi för Jämtlands län samt till Tillväxtverket, 
Post och telestyrelsen, Jordbruksverket och Länsstyrelsen. 
Stöden kräver normalt en egenfinansiering från kommun eller byn. 
 
Utöver detta kan bygdeavgiftsmedel och ”vindkraftsåterbäring” använ-
das till bredbandsutbyggnad. 
 
8.5 Prioriteringar 

I de fall prioriteringar behöver göras är kommunens bedömning att föl-
jande punkter skall vara styrande: 

 Områden med relativt många hushåll och företag prioriteras före 
ett område med färre. 

 Graden av lokalt engagemang och efterfrågan är väsentlig. Ett om-
råde där många är intresserade av att investera i bredband priori-
teras före ett område med ett fåtal intresserade. 

 Om det finns kommunal verksamhet i ett område kommer priorite-
ten att höjas. Samma resonemang tillämpas om ett område har om-
fattande näringsdrivande verksamhet. 

 Kostnaden för att bygga fibernät kan påverka ett områdes prioritet. 
o  Kostnad per hushåll eller arbetsställe eller sysselsatt (kost-

nadseffektivitet) 

 Möjlighet till fortsatt utbyggnad 
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9 Sammanfattning 

Kommunens fortsatta arbete kring bredbandsutbyggnad bör genomföras 
enligt följande: 
 

 I några av tärorterna är kommunens bedömning att intresset för att 
ansluta hushåll och näringsliv till fibernät är så pass stort att kom-
munal eller annan offentlig medfinansiering inte bör vara nödvän-
dig för att tillgodose behoven av anslutning. En viktig faktor i den-
na utbyggnad är också anslutningen av kommunala verksamheter 
till fibernäten. 

 

 På landsbygden, inklusive kommunens mindre orter, är däremot 
bedömningen att antalet anslutna hushåll och företag inte fullt ut 
kan finansiera en utbyggnad av fiber. Detta innebär att olika stöd 
här behöver nyttjas. 

 

 Kommunen skall noga följa utvecklingen; nationellt, regionalt och 
lokalt för att ha en uppdaterad information om operatörer, mark-
nad och stöd, planerade lednings och grävarbeten, infrastrukturut-
byggnad, kommunala verksamhetens behov, behov och önskemål 
från kommunens medborgare, flickor och pojkar, kvinnor och män 
samt hushåll och företag. 

 

 För att på bästa sätt styra utbyggnaden och med säkerhet få effekt 
av offentliga stödmedel bör Strömsunds kommun bygga ut ett eget 
stadsnät. Utbyggnad finansieras genom olika slags stöd och bidrag 
samt kommunala medel. Genom uthyrning av stadsnätet till opera-
törer sker en återbetalning av satsade kommunal medel. 

 

 Kommunen har begränsade resurser att leda och driva ett eget 
stadsnät. Därför bör drift av stadsnätet ske i samarbete med andra 
aktörer. 

 

 Det står andra aktörer fritt att bygga ut fibernät i olika delar av 
kommunen. 

 

 Årligen. i anslutning till kommunens budgetprocess sker en plane-
ring för utbyggnad kommande år. 
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9.1 Fortsatt arbete 

Kommunen skall årligen i budgetarbete för kommande år ge uppgifter 
om och avdela medel för finansiering av bredbandsutbyggnad. Detta kan 
omfatta: 

 Uppdrag att bygga stadsnät i viss del av kommunen. 

 Vilka ekonomiska resurser som ställs till förfogande? 

 Delegation att fatta beslut om att rör för fiber skall läggas ner då 
grävning sker. 

 

10 Relaterade dokument 

Digital agenda 
"It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige" Näringsdeparte-
mentet presenterade denna den 6 oktober 2011. Agendan är en samman-
hållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas 
bättre. Den digitala agendan är ett komplement till pågående insatser. 
Den samordnar åtgärder på it-området inom till exempel säkerhet, infra-
struktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, stan-
darder, entreprenörskap och innovation. 
 

 
Bredbandsstrategi för Jämtlands län – mot år 2020! 
Fastställd av Regionförbundet 2013-02-11, antagen av Länsstyrelsen 2013-
02-25 
Den regionala bredbandsstrategin är tänkt att underlätta arbetet på såväl 
regional, kommunal som lokal nivå för att uppnå målen. 
Strategin har tagits fram av Länsstyrelsen och Regionförbundet i Jämt-
lands län i nära samarbete med länets kommuner. Under arbetets gång 
har synpunkter inhämtats från ett stort antal organisationer och företag i 
länet. 
 
Kartläggning av Strömsunds kommun 
Nuvarande läge samt framtida möjligheter till bredband via fiber, ADSL 
och mobiltelefon. 
 



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-03-26  18  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 78 Dnr 2013.99 612  

Ansökan från Östersunds Gymnasieskola AB om godkän-
nande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Ös-
tersunds kommun 

Östersunds Gymnasieskola AB har hos skolinspektionen ansökt om god-
kännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds 
kommun fr.o.m. läsåret 2014/15. 
 
Strömsunds kommun bereds härmed tillfälle att yttra sig. 
 
Förvaltningschef Karin Holmquist har lämnat förslag till yttrande.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 61/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Framtid- och utvecklingsförvaltningen 
Skolinspektionen 
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Yttrande 

Ansökan från Östersunds Gymnasieskola AB om godkännande som hu-
vudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun, 32-
2013:548.  

Sammanfattning  

Östersunds Gymnasieskola AB ansöker om att få bedriva nedanstående 
utbildningar i Östersund fr o m läsåret 2014/2015. Ansökan avser en ut-
ökning av den befintliga verksamheten. 

Teknikprogrammet 
• Teknikvetenskap 

Samhällsvetenskapsprogrammet 
• Beteendevetenskap  

Ekonomiprogrammet 
• Juridik 

 
Den nuvarande utbildningsvolymen för gymnasiala utbildningar i Jämt-
lands län präglas av en tydlig överkapacitet och ett fortsatt sjunkande 
elevantal. Samverkan sker för att reducera överkapaciteten och effektivi-
sera nyttjandet av resurserna.  
 
De nationella programmen Teknikprogrammet, Samhällsvetenskapspro-
grammet och Ekonomiprogrammet erbjuds redan i Strömsunds kom-
muns gymnasieskola. För de aktuella programmen finns idag fler platser 
än sökande i vår kommun och i länet som helhet.  
 
Gymnasieskolan i Strömsunds kommun har ca 400 elever och elevantalet 
de kommande åren är vikande. En etablering av de sökta utbildningarna 
kan komma att medföra att Strömsunds kommun möjligheter att erbjuda 
de aktuella programmen och inriktningarna försvinner. Det leder bl a till 
att färre elever kan välja att genomföra sin utbildning nära hemmet. Rese-
avståndet ökar för de flesta elever minst 10 mil om utbildningen inte kan 
genomföras i Strömsund.  
 
Strömsunds kommuns möjligheter att över huvudtaget kunna erbjuda 
gymnasieutbildning inom kommunen, dvs att behålla gymnasieskolan, är 
i stor utsträckning betingade av att ovanstående program finns kvar på 
hemorten.  
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Förslag till beslut och motivering  
 
Mot bakgrund av att de program som avses i ansökan redan bedrivs i 
kommunen och även på andra orter i länet är min uppfattning att de sök-
ta utbildningarna inte skulle tillföra länets ungdomar ett bättre utbud av 
attraktiva utbildningar.  
 
Östersunds Gymnasieskola AB:s verksamhet skulle enligt min bedöm-
ning medföra påtagliga negativa följder för det offentliga skolväsendet i 
lägeskommunen och i närliggande kommuner i länet. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att  
 
Yttrande avges i enlighet med Framtids- och utvecklingsförvaltningens 
förslag.  
 
 
 
Karin Holmquist 
Chef Framtids och utvecklingsförvaltningen 
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§ 79 Dnr.2012.189 760  

Programförklaring 2013 Jämtlands län mobiliserar för ökad 
trygghet 

Våren 2006 tog Kommunförbundets styrelse, Landstingsstyrelsen och Po-
lisstyrelsen initiativ till en bred mobilisering mot alkohol, narkotika och 
drogrelaterad kriminalitet i Jämtlands län. 
 
Mobiliseringen mot droger sker under ledning av Robert Uitto, Maria Sö-
derberg, Anna Caren Sätherberg och Stephen Jerand. Arbetet har sin ut-
gångspunkt från regeringens samlade strategi för ANDT-politiken. Under 
senaste året har ett allt tydligare fokus lagts på trygghet för individen och 
att Jämtlands län ska vara en trygg och säker plats att bo och vistas i. Mot 
den bakgrunden pågår sedan hösten 2006 en kraftsamling mot droger och 
drogrelaterad kriminalitet. 
 
Regionförbundet Jämtlands län rekommenderar länets kommuner att 
ställa sig bakom programförklaring 2013 Jämtlands län mobiliserar för 
ökad trygghet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 60/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun ställer sig bakom programförklaring 2013 Jämt-
lands län mobiliserar för ökad trygghet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Regionförbundet Jämtlands län 
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§ 80 Dnr 2013.100 521 

Kostnadsfördelning för kollektivtrafiken 

Länstrafikens kostnader har ökat kraftigt från 2010. Med anledning av 
detta har landstinget aviserat att de ej kan acceptera kostnadsnivån. Un-
der våren 2012 undersöktes möjligheten att minska kostnaden genom 
minskad stomlinjetrafik och minskad OH-kostnad. En viss kostnads-
minskning för landstinget har uppnåtts men det har inte gett tillräcklig ef-
fekt. 
 
Vid samrådsmöte med länets kommuner och landstinget den 4 maj 2012 
fick Regionförbundet i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet 
(RKM) i uppdrag att göra en översyn av gällande kostnadsfördelnings-
modell. 
 
Regionförbundet Jämtlands län/regional kollektivtrafikmyndighet i Jämt-
lands län rekommenderar kommunerna att anta ”Fördelning av kost-
nadsansvaret för Länstrafiken i Jämtlands län.” 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 63/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1 Fördelning av kostnadsansvaret för Länstrafiken i Jämtlands län (bilaga 
1 i Förbundsordningen för Regionförbundet i Jämtlands län) antas. 
  
2 Kostnadsfördelningsmodellen träder i kraft den 1 januari 2014. 30-
kronan tas bort och OH-kostnaden för länstrafiken fördelas utifrån km-
produktion i respektive trafikbeställning och marknadsföringen stärks 
med ett extra anslag. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Regionförbundet Jämtlands län 
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§ 81 Dnr 2013.69 849 

Ansökan från Tåsjö Snöskoterklubb om stöd för marknads-
föring 

Tåsjö Snöskoterklubb (SSK) har i samarbete med Tåsjöbergets Fritidsan-
läggningar och Café Fjällsikten anordnat flertalet skotercrosstävlingar, 
bland annat SM-deltävlingar på den nylagda banan på Tåsjöberget. Täv-
lingarna har lockat stora delar av sverigeliten inom sporten. 
 
Tåsjö SSK vill satsa ytterligare för att locka än mer deltagare och publik. 
För att kunna arbeta mot detta mål ansöker de om 20 000 kronor för 
marknadsföring. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 64/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1 Tåsjö Snöskoterklubb beviljas 5 000 kronor för marknadsföring. 
 
2 Medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Tåsjö Snöskoterklubb 
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§ 82 Dnr 2013.76 759 

Verksamhetsbidrag för RFSL Östersund J/H 

RFSL Östersund Jämtland Härjedalen är en förening för homo-, bisexuella 
och transpersoner. 
 
Föreningen anhåller i en skrivelse den 21 februari 2013 om bidrag med 
12 000 kronor för år 2013. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 65/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1 RFSL erhåller bidrag med 12 000 kronor för år 2013. 
 
2 Medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
 
3 Kommunen förväntar sig i slutet av år 2013 en redovisning från RFSL 
över vilka skolor inom Strömsunds kommun som besökts. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
RFSL 
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§ 83 Dnr 2010.256 219 

Lokalt tillväxtprogram för Strömsunds kommun 

Genom ett lokalt tillväxtprogram kan man knyta ihop den kommunöver-
gripande översiktsplanen med det övriga utvecklingsarbetet som sker i 
kommunen. Programmet ska vara vägledande i arbetet med översikts-
planen, där kommunens långsiktiga mål och visioner tydliggörs. 
 
Den politiska arbetsgrupp som arbetat med översiktsplanen har fastställt 
fokusområden för ett lokalt tillväxtprogram: näringsliv, företagande, at-
traktiva miljöer, infrastruktur och tillgänglighet samt energi och klimat. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 67/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunchefen får i uppdrag att utarbeta en grund till lokalt tillväxtpro-
gram utifrån fokusområden i den kommande regionala utvecklingsstra-
tegin. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunchefen 
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§ 84 Dnr 2012.185 735 

Färdtjänst 

Rådet för funktionshinderfrågor har lämnat ett protokollsutdrag till 
kommunstyrelsen där man vill att kommunen återtar utredning och be-
slut av färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 68/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Utredningschefen får i uppdrag att ta fram förslag för lokala regler för 
färdtjänst utifrån kommunens tidigare regler. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Utredningschefen 
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§ 85 Dnr 2013.105 849 

Ansökan om stöd till ansökan VM Skidskytte 2019 

En kampanj har startat för att Jämtlands län ska bli värd för skidskytte-
VM år 2019.  Strömsunds kommun har inbjudits för att medverka som 
CANDIDATE SUPPORTER till Svenska skidskytteförbundets kampanj 
för värdskapet om IBU World Championship Biathlon Östersund 2019. 
 
Yttrande har inkommit från kommunchefen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 69/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1 Strömsunds kommun stödjer kampanjen VM Skidskytte i Östersund 
2019 med 20 190 kronor. 
 
2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring.  
 
3 Hela beloppet utbetalas 2013. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kampanjen VM 2019 
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§ 86 Dnr 2013.101 407 

Begäran om tillstyrkan avseende ett vindkraftsverk på fas-
tigheten Sikåskälen 1:27, Strömsunds kommun 

Enligt 16 kap 4 § miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft 
endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har till-
styrkt det. 
 
Miljöprövningsdelegationen begär enligt 16 kap 4 § miljöbalken Ström-
sunds kommuns samtycke avseende det ansökta vindkraftsverket inom 
Ollebackens vindpark, på fastigheten Sikåskälen 1:27, Strömsunds kom-
mun. 
 
Förslag till yttrande har inkommit från miljö- och byggavdelningen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 70/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun tillstyrker SWS Vind AB:s ansökan om att uppföra 
och driva ett vindkraftverk på fastigheten Sikåskälen 1:27 samt att yttran-
de avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Miljöprövningsdelegationen 
Miljö- och byggavdelningen 
 



vetofrågan sws vind ab efter ksau alt 

Länsstyrelsens begäran om tillstyrkan avseende SWS Vind AB:s ansökan om att 
bygga och driva ett vindkraftverk på fastigheten Sikåskälen 1:27, Länsstyrelsens 
Dnr 511-4275-12 
 
Bakgrund 
Enligt miljöbalken 16 kap 4 § får tillstånd för vindkraftsparker endast ges om 
kommunen tillstyrkt ansökan. Tillstyrkan gäller platsens lämplighet utifrån 
kommunens planmonopol. Frågor som rör parkens utformning, vilka skyddsavstånd 
till olika intressen som skall gälla, eller villkor som begränsar parkens 
omgivningspåverkan är en fråga för miljöprövningen där kommunen (Miljö- och 
byggnämnden) är remissinstans. Aktuellt ärende rör tillstyrkan där kommunen skall 
ta ställning huruvida det planerade vindkraftverket enligt ansökan är lämplig 
markanvändning. I sitt ställningstagande är kommunens fördjupade översiktsplan 
för vindbruk vägledande. Det är dock de omständigheter som råder för varje enskilt 
fall som avgör kommunens beslut om tillstyrkan. 
 
Ärendet rör en ansökan om ett vindkraftverk placerad inom Ollebacken Vind AB:s 
vindpark söder om vägen mellan Sikåskälen och Raftsjöhöjden. Området är utpekat 
som lämpligt område för storskalig vindkraftsutbyggnad. Området har i dagsläget 11 
vindkraftverk (vkv) (1 vkv Hällingarnas ek. förening    , 6 vkv Ollebacken Vind AB   , 
och 4 vkv Höjdvind AB   ). Det finns beslut som tillåter ytterligare 30 vindkraftverk 
(5 vkv Ollebacken Vind AB   , 16 vkv Gåxsjö SSE Renevebles Vind AB   , 9 vkv 
Statkraft SCA Vind AB    ). Aktuellt vindkraftverk är markerat med    nedan. 

 

Gåxsjö 

Sikås 

Raftsjöhöjden 

Rött område innebär 
förbudsområde för 
vindkraft i den 
fördjupade 
överisktsplanen för 
vindkraft, södra delen 

Grönt område är utpekade 
områden för storskalig 
vindkrafrsutbyggnad i den 
fördjupade överisktsplanen för 
vindkraft, södra delen 



vetofrågan sws vind ab efter ksau alt 

 
Miljö-och byggavdelningens bedömning 
Kommunen har att bedöma huruvida aktuellt vindkraftverk kan anses vara en 
lämplig markanvändning utifrån kommunens planmonopol. Kommunen bör 
därmed bedöma om planerna är förenlig med kommunens fördjupade översiktsplan 
för vindkraft, södra delen (nedan kallat ”FÖP vind”). Finns det omständigheter i 
övrigt som i aktuellt fall innebär att ”FÖP vind” inte bör följas. Markområdet där 
vindkraftverket planeras ligger inom utpekat område i ”FÖP vind”. Däremot vill 
sökanden bygga vindkraftver med totalhöjd som översiger 150 m, vilket strider mot 
”FÖP vind”. 
 
Hinderbelysning 
Reglerna för hinderbeslysning är föreskrifter utfärdade av Transportstyrelsen, 
tidigare Luftfartsverket. Vid tidpunkter för antagande av ”FÖP vind” var regelverket 
annorlunda än idag, när det gäller kraven på hinderbelysning för vindkraftverk. 
 
För verk vars totalhöjd understeg 150 m gällde rött fast lågintensivt ljus på det sätt 
som vindkraftverken i Harrsjön och det lilla vindkraftverket på Ollebacken är 
markerade. För vindkraftverk överstigande 150 m gällde högintensivt vitt blinkade 
ljus för varje vindkraftverk. 
 
Med nuvande regler, som i större utsträckning beskriver hur vindparker skall 
markeras än enskilda vindkraftverk, visar hur en vindpark skall markeras om något 
av vindkraftverken i parken har en totalhöjd som överstiger 150 m eller om samtliga 
understiger 150 m. Med utgåndspunkt från dessa föreskifter bedöms att aktuellt 
vindkraftverk oavsett höjd (i ansökan anges maximalt 187,5 m) kommer att markeras 
med fast lågintensivt rött ljus. Däremot så kommer befintliga vindkraftverk att 
påverkas. Antingen markeras befintliga vindkraftverk med rött blinkande ljus på det 
vis som de är markerade idag, om vindkraftverket som ansökan gäller inte tillåts 
byggas högre än 150 m (i enlighet med ”FÖP vind”) eller så skall tre (eventuellt fyra) 
vindkraftverk markeras med vitt högintensivt vitt blinkade ljus och övriga med rött 
lågintensivt fast ljus om tillstånd beviljas enligt ansökan. 
 
Strömsunds kommun har i tidigare tillstyrkansbeslut inte avstyrkt vindparker på 
grund av att vindkraftverkens totalhöjd överstigit 150 m. Dessa parker har dock inte 
legat så nära bebyggelse som aktuellt fall. Dessa har ej heller påverkat andra 
befintliga vindkraftverk som aktuellt fall. Däremot har andra parker varit belägna på 
icke utbyggda områden medan aktuellt ärende berör ett redan exploaterat område. 
 
På aktuell plats har Gåxsjö SSE Renevebles Vind AB lämnat in en ansökan om 
ändring av sina villkor där begäran gäller att få bygga vindkraftverk överstigande 
150 m. Det är inte klart om miljöprövnigsdelegationen anser att en ny 
tillstyrkansbeslut krävs i för denna prövning. Det är osäkert om 
miljöprövningsdelegationen kommer att remittera miljö- och byggnämnden för 
prövningen av sakfrågan om man anser att ändringen inte kräver nytt tillstånd. 
 



vetofrågan sws vind ab efter ksau alt 

Statkraft SCA Vind AB har tillstånd att bygga vindkraftverk överstigande 150 m i 
området, inga förberedande arbeten utförts och det är inte säkert att detta tillstånd 
kommer att utnyttjas. Enligt tillståndet förfaller detsamma om det inte tagits i 
anspråk inom 3 år efter det vunnit laga kraft och det senaste beslutet är daterat 2010-
03-15. Tillståndet förfaller således, om inget sker, i mitten av april detta år. 
 
Förslag till beslut 
 
Strömsunds kommun tillstyrker SWS Vind AB:s ansökan om att uppföra och driva 
ett vindkraftverk på fastigheten Sikåskälen 1:27. 
 
Motivering beslutsförslag 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att de regeländringar som skett efter det att 
översiktsplanen antogs medför att den störning som befarades uppstå vid 
anläggande av vindparker med vindkraftverk överstigande 150 m totalhöjd inte 
längre utgör ett absolut hinder för att bygga vindkraftverk över 150 m. 
 
Kommunstyrelsen förutsätter att miljöprövningsdelagationen vid villkorsskrivning 
ser till att bästa tillgängliga teknik nyttjas för att begränsa omgivningspåverkan med 
avseende på hinderbelysning som även inkluderar befintliga vindkraftverk i 
området. Att aktuellt vindkraftverk utförs på sådant sätt att det ger en enhetlig 
utformning av parken eftrsträvas. 
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§ 87 Dnr 2013.102 612 

Ansökan om medel för att upprusta Hjalmar Strömerskolans 
metodrum 

Vid senaste styrgruppsmötet med vård- och omsorgscollege togs frågan 
upp om möjligheter att ansöka om medel för upprustning av skolans me-
todrum. 
 
Vid införandet av GY 11 där programmet är en yrkesutbildning krävs att 
skolan har ändamålsenligt material för att eleverna ska kunna träna på 
olika sjukvårdstekniska moment som ingår i kursplanen.  
 
De produkter som behöver köpas in är: 
 
Patientdocka Kelly   19 000 kronor 
HB apparat   5 000 kronor 
Saturationsmätare   4 000 kronor 
 
Total   28 000 kronor 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 71/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1 Hjalmar Strömerskolan erhåller bidrag med 28 000 kronor till metod-
rummet. 
 
2 Medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Hjalmar Strömerskolan 
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§ 88 Dnr 2013.89 431 

Yttrande över ansökan om ankringsförbud i Ströms Vattudal 

En ombyggnad av kraftledning med sjökabel planeras mellan Strömsund 
och Näsviken. E.ON ansöker därför om ankringsförbud för berörd 
sträckning. 
 
Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande i ärendet samt de upplys-
ningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning. 
 
Yttrandet skall ha inkommit senast den 22 mars 2013. Strömsunds kom-
mun har ansökt om förlängning av svarstiden så att kommunstyrelsen 
ska hinna fatta beslut i ärendet. 
 
Yttrande har inkommit från miljö- och byggavdelningen: 
 
”Miljö- och byggnämnden har inget att erinra mot ansökan om ankrings-
förbud.” 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 73/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun har inget att erinra mot ansökan om ankringsför-
bud. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
Miljö- och byggavdelningen 
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§ 89 Dnr 2011.503 253 

Försäljning av Gäddede 1:252 

På fastigheten Gäddede 1:252 finns en huvudbyggnad om 1 109 kvm 
bruksarea. Fastigheten har en total yta om ca 1 580 kvm. 

Byggnaden består av 12 lägenheter samt 280 kvm lokalytor. 9 av 12 lä-
genheter är uthyrda samt 161 kvm lokalyta. Vid en eventuell försäljning 
inträder köparen i säljarens ställe i hyreskontrakt. 

Fastigheten har annonserats i lokalpress samt på Blocket. 

Fyra intresseanmälningar inkom och vid kommunstyrelsens arbetsut-
skotts möte den 4 december 2012 redovisades dessa intressenter. Teknik- 
och serviceförvaltningen fick i uppdrag att arbeta vidare med tre av de 
fyra intressenterna. Kvarstår är nu en intressent vilken är Bengt-Arne 
Bengtsson, Gäddede, vars bud är 20 000 kronor. 

Fastigheten är i detaljplan avsedd för handels-, hantverks- och bostads-
ändamål och har ett taxeringsvärde uppgående till 908 000 kronor varav 
byggnadsvärde 739 000 kronor. Det bokförda värdet uppgår till 0 kronor. 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att Gäddede 1:252 säljs till 
Bengt-Arne Bengtsson för en summa av 20 000 kr och att köparen svarar 
för lagfartskostnaden. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 74/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1 Strömsund Gäddede 1:252 säljs till Bengt-Arne Bengtsson för 20 000 
kronor. 
 
2 Köparen svarar för lagfartskostnaden och eventuella förrättningskost-
nader. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 90 Dnr 2013.103 522 

Deltagande i Inlandsbanans resekatalog 2012 

Strömsunds kommun har under flera år varit med i Inlandsbanans rese-
katalog på en helsida med information från några av kommunens be-
söksmål. Detta gäller i första hand platser i anslutning till banan. För detta 
har kommunen betalat 25 000 kronor/år.  
 
Avgiften för 2013 betalas av Strömsund Turism. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 75/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1 Strömsund Turism erhåller kompensation för betald avgift på 25 000 
kronor. 
 
2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Strömsund Turism 
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§ 91 Dnr 2013.104 133 

Projekt helhetslösning bosättning och etablering 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen har mottagit en förfrågan från 
Arbetsförmedlingen, avdelningen för Integration och Etablering i Stock-
holm, om att delta i ett flyktingfondsprojekt som Arbetsförmedlingen av-
ser att ansöka om.  

Projektet som har arbetsnamnet ”Helhetslösning bosättning och etable-
ring” är ett metodutvecklingsprojekt som ska lokaliseras till Jämtlands 
och Västernorrlands län. Tanken är att Arbetsförmedlingen, Länsstyrel-
serna och deltagande kommuner ska samverka om att utveckla etable-
ringsarbetet för nyanlända. Arbetsförmedlingen är projektägare och 
Strömsunds kommun inbjuds att vara projektpartner. 

Det övergripande syftet med projektet är att mildra konsekvenserna av 
generationsväxlingen, korta väntetiderna för bosättning och förbättra ny-
anländas möjligheter till etablering. Detta genom att skräddarsy regionala 
helhetslösningar för bosättning och etablering som möjliggör ökat motta-
gande av nyanlända och förbättrad etablering i de glesbygdsregioner som 
kommer att drabbas hårt av generationsväxlingen.  

Det som förväntas av kommuner som deltar är att bostäder ordnas samt 
att en person deltar i planering och genomförande av projektet. Det hand-
lar då om att samordna kommunens delar utifrån de kommunala insat-
serna och även utifrån kommunens roll som arbetsgivare.  

Projektägaren, Arbetsförmedlingen, uppskattar att det rör sig om en tjänst 
på halvtid i kommunen under förutsättning att projektet beviljas. En 
kostnadstäckning upp till 75 % kan då bli aktuell.  

Projektperioden är planerad till 2013-04-01 – 2014-06-30. 

Den kommunala medfinansieringen motsvarar vid 75% kostnadstäckning 
en beräknad kostnad för 2013 på 48 000 kronor och för 2014 på 32 000 
kronor.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 76/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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Justering (sign) 
 

  

§ 91 forts. Dnr 2013.104 133 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Strömsunds kommun deltar som projektpartner i projektet. 
 
2 Framtids- och utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att vidta nödvän-
diga åtgärder för att genomföra projektet. 
 
3 Den kommunala medfinansieringen sker via medel från flyktingmot-
tagningen. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Framtids- och utveklingsförvaltningen 
 



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-03-26  33  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 92  Dnr 2013.61  882 
 
Kultursatsning/bibliotek i Backe 

Skrivelse har inkommit från Fjällsjö Framtid med anledning av föränd-
ringarna bl.a. när det gäller lokalyta och öppettider för biblioteket i Backe. 
Föreningen har ett förslag till utveckling av biblioteket i samarbete med 
kommunen där man bl.a. vill flytta verksamheten till gamla bespisnings-
lokalen och fylla på med annan verksamhet.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 februari 2013, § 53, fick 
kommunchefen i uppdrag att utreda frågan i samråd med barn-, kultur- 
och utbildningsnämnden. Utredningen ska bl.a. ge svar på kostnader 
för åtgärder i bespisningslokalen samt barn-, kultur- och utbildnings-
nämndens inställning till att flytta biblioteksverksamheten. 
 
Kommunchefen informerar om utredningen. Utredningen visar att kost-
naderna för att flytta verksamheten till gamla matbespisningslokalerna 
blir avsevärt dyrare. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 15 mars 2013, § 20 
att biblioteksverksamheten även framgent skall bedrivas i kommunal 
regi. Motivet till detta är att genom en sammanhållen biblioteksverksam-
het i hela kommunen underlättas samarbetet mellan de olika biblioteken. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 77/2013 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen vidhåller sitt tidigare be-
slut att gamla matbespisningslokalen ska rivas.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen vidhåller sitt tidigare beslut att gamla matbespisnings-
lokalen ska rivas. 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Fjällsjö Framtid 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
Bibliotekschefen 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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Justering (sign) 
 

  

§ 93 Dnr 2013.125 349 

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsområ-
den i Bottenhavets vattendistrikt Dnr. 537-1487-13 

Kommunen har ansvar för att se till att miljökvalitetsnormer för vatten 
följs och att de åtgärder som kommunen ansvarar för enligt Vattenmyn-
dighetens åtgärdsprogram genomförs. Detta följer av bestämmelserna i 
miljöbalken, men även av t.ex. plan- och bygglagens regler om att miljö-
kvalitetsnormer ska följas vid planering och planläggning m.m. 

För att ge bättre förutsättningar att belysa frågorna ur ett lokalt perspektiv 
har Vattenmyndigheten nu tagit fram ett förslag till åtgärdsområden, som 
innebär en indelning av avrinningsområden anpassat efter kommunerna i 
distriktet. Denna indelning kommer att ligga till grund för utformningen 
av nästa åtgärdsprogram, som ska beslutas 2015. De främsta syftena med 
detta är att det ska bli lättare att hantera vattenfrågor på ett sammanhållet 
sätt i den fysiska planeringen, att hitta underlag, att samverka mellan oli-
ka aktörer och att fatta beslut som tydligare pekar ut vad som behöver gö-
ras, var och av vem. Vattenmyndigheten anser att detta kommer att leda 
till ett ökat lokalt engagemang i frågorna, vilket ger större möjligheter till 
inflytande i samband med framtagandet av underlag och beslut inom vat-
tenförvaltningen för dem som berörs av arbetet.  

Eftersom Vattenmyndigheten har efterfrågat kommunens samlade be-
dömning av förslaget har Teknik- och serviceförvaltningen och Ström-
sund Turism fått lämna synpunkter. Ingen av dem hade något att erinra 
mot förslaget. 

Indelning i åtgärdsområden bedöms vara en förutsättning för att nästa 
åtgärdsprogram ska bli mer lokalt anpassat, vilket underlättar kommu-
nens arbete. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att tillstyrka försla-
get. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. 
 
_____  
Beslutsexpediering 
Vattenmyndigheten 
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Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsområ-
den i Bottenhavets vattendistrikt Dnr. 537-1487-13 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunen har ansvar för att se till att miljökvalitetsnormer för vatten följs och 
att de årgärder som kommunen ansvarar för enligt Vattenmyndighetens åt-
gärdsprogram genomförs. Detta följer av bestämmelserna i miljöbalken, men 
även av t.ex. plan- och bygglagens regler om att miljökvalitetsnormer ska följas 
vid planering och planläggning m.m. 
 
För att ge bättre förutsättningar att belysa frågorna ur ett lokalt perspektiv har 
Vattenmyndigheten nu tagit fram ett förslag till åtgärdsområden, som innebär en 
indelning av avrinningsområden anpassat efter kommunerna i distriktet. Denna 
indelning kommer att ligga till grund för utformningen av nästa åtgärdsprogram, 
som ska beslutas 2015. De främsta syftena med detta är att det ska bli lättare att 
hantera vattenfrågor på ett sammanhållet sätt i den fysiska planeringen, att hitta 
underlag, att samverka mellan olika aktörer och att fatta beslut som tydligare pe-
kar ut vad som behöver göras, var och av vem. Vattenmyndigheten anser att det-
ta kommer att leda till ett ökat lokalt engagemang i frågorna, vilket ger större 
möjligheter till inflytande i samband med framtagandet av underlag och beslut 
inom vattenförvaltningen för dem som berörs av arbetet.  
 
Eftersom Vattenmyndigheten har efterfrågat kommunens samlade bedömning 
av förslaget har Teknik- och serviceförvaltningen och Strömsund Turism fått 
lämna synpunkter. Ingen av dem hade något att erinra mot förslaget. 
 
Initierare 
Vattenmyndigheten 
 
Förslag till beslut och motivering 
Indelning i åtgärdsområden bedöms vara en förutsättning för att nästa 
åtgärdsprogram ska bli mer lokalt anpassat, vilket underlättar kommu-
nens arbete. Kommunstyrelsen föreslås därför beluta att tillstyrka försla-
get. 
 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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Justering (sign) 
 

  

§ 94 Dnr 2013.126 042 

Årsredovisning 2012 för Strömsunds kommun 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat bokslut och års-
redovisning för år 2012. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Årsredovisningen godkänns. 
 
_____  
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-03-26  36  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 95  

Budgetberedning för 2014 

Ekonomichefen informerar om beräknade skatter och bidrag, finansiella 
intäkter, räntekostnader m.m. inför budget 2014. 
 
_____  
 
 
 



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-03-26  37  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 96 Dnr 2013.117 297 

Anhållan om förskottering av driftsbidrag till samlingslokal 
Byggnadsföreningen SAGA Gäddede 

Byggnadsföreningen har anhållit om förskott för 2013 på driftsbidraget 
för samlingslokaler. 
 
Enligt resultatrapporten är bidragsgrundande driftskostnader 106 699 kr.  
40 % av detta är 42 680 kr. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med teknik- och serviceförvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Föreningen erhåller förskott för 2013 med 40 % av redovisade driftskost-
nader i enlighet med anvisningar för ansökan om driftsbidrag till sam-
lingslokaler. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Byggnadsföreningen SAGA Gäddede 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-03-26  38  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 97 Dnr 2008.380 311 

Kommunens förslag om infrastruktursatsningar för Ström-
sunds kommun perioden 2010 – 2021 
 
Inom ramen för den länsutredning som skulle resultera i en länsplan för 
regional infrastruktur åren 2010 – 2021 lämnade kommunstyrelsen i 
Strömsunds kommun sitt yttrande med förslag till prioriteringar avseen-
de väginvesteringar, bärighetsåtgärder, järnvägsinvesteringar och bygg-
nation av gång- och cykelbanor inom den egna kommunen. Se proto-
kollsutdrag kommunstyrelsen 2009-02-03, § 46. 
 
Regionförbundet har nu begärt yttrande från kommunen om den lista 
med angelägna objekt som kommunen levererat 2009, är aktuell. 
 
Kommunens yttrande 
 
Med reservation för eventuellt vidtagna förbättringar/investeringar inom 
Strömsunds kommun, finner kommunstyrelsen ingen grund till avvikelse 
från tidigare angivna prioriteringar. 
 
Yrkande 
Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med utredningschefens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Med reservation för eventuellt vidtagna förbättringar/investeringar inom 
Strömsunds kommun, finner kommunstyrelsen ingen grund till avvikelse 
från tidigare angivna prioriteringar. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Regionförbundet Jämtlands län 
 



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-03-26  39  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 98 

Delegationsbeslut 

a) Förhandlingschef Elisabeth Myréns delegationsbeslut om facklig verk-
samhet med 100 % lön under perioden 1 januari 2012 till 31 december 
2012. 
 
 
b) Förhandlingschef Elisabeth Myréns delegationsbeslut om enskilda an-
gelägenheter med 100 % lön under perioden 1 januari 2012 till 31 decem-
ber 2012. 
 
 
 Dnr 2012.18 510 
 
c) Utredningschef Stig Willmans delegationsbeslut om parkeringstillstånd 
(nr 6-10/2013) 
 
 
d) Arbetsutskottets delegationsbeslut §§ 47-78 2013. 
 
 
e) Lönechef Carina Wiiks delegationsbeslut om tjänstepension och ål-
derspension enligt KAP-KL och PFA (nr 1-19/2013).  
 
 
f) Lönechef Carina Wiiks delegationsbeslut om ålderlivränta enligt 
(L)PAK eller PA-KL (nr 1-4/2013).  
 
g) Lönechef Carina Wiiks delegationsbeslut om efterlevandepension (nr 
1-2/2012).  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2013-03-26  40  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 99 

Delgivningar 

  
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
Budget 2013  300 000:- 
Anvisat t.o.m. § 63/2013 -  91 000:- 
 
Kvarstår  209 000:- 
 
 
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
Budget 2013  1 000 000:- 
Anvisat t.o.m. § 63/2013 -  305 000:- 
 
Kvarstår  695 000:- 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
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