
 
 
 
 
 
 

 

          
       

          
   

  
   

  
  

 

Antal: 22 Utsändningsdag: Tisdagen den 21 mars 

  

Kallelse /Underrättelse     
 

till Sammanträde 
   
 
 
 Kommunstyrelsen 
 

 
 

2017 13 
 

Tisdag 
 

28 
 

Mars 

 
Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 
28 mars 2017, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för behand-
ling av ärenden enligt föredragningslista. 
 
Kl.   8.15 Personal 
Kl.   8.45 Ekonomi  
Kl.   9.30 Fika och därefter gruppmöten  
 S-gruppen: Almen, kommunkontoret 
 Alliansen: Svaningen, kommunkontoret  
Kl. 12.00 Lunch 
Kl. 13.00 Teknik- och serviceförvaltningen 
Kl. 13.30 Miljö- och byggavdelningen 
Kl. 14.00 Sammanträde 
 
 
Susanne Hansson  Lena Haglund  
Ordförande  Sekreterare 
  lena.haglund@stromsund.se 
 
Vid förhinder ring 161 06 eller skicka mail i så god tid som 
möjligt! 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2017-  2  
     

     

Justering (sign) 
  

1. Begäran om tilläggsanslag för bemanning av Gäddede turistin-
formation 2017 

AU § 43/2017 
 

 
 
2. Avveckling av kommunens ADSL-nät i Tullingsås  

AU § 44/2017 
 

 
 

3. Delegation att besluta om avveckling av kommunens ADSL-nät  

AU § 45/2017 
 

 
 
 
4. Ansökan om bidrag till ortssammanbindande nät 

AU § 46/2017 
 

 
 
 
5. Beslut om bidrag 2017 från intresseföreningen Flåsjöbygdens 

Vindkraftfond  

AU § 47/2017 
 

 
 
6. Antagande av ny hjälpmedelspolicy 

AU § 49/2017 
 Bilaga sid. 1-10 
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7. Yttrande över Energikommissionens betänkande ”Kraftsamling 
för framtidens energi” (SOU 2017:2) 

AU § 53/2017 
 Bilaga sid. 11-21 
 

 
 
8. Årsredovisning 2016 Strömsunds kommun 

 Bilaga sid. 22 
 
Årsredovisningen finns på intranätet och hemsidan: 
https://www.stromsund.se/22086.html 
http://www.stromsund.se/5632.html 
 

 
 
9. Förklaring till kommunfullmäktiges presidium med anledning 

av förmodad anmärkning från kommunrevisionen 
 
 
 
 
10. Information om budgetramar 2018 
 
 
 
 
11. Årsredovisning 2016 för Jämtlands Räddningstjänstförbund 

Årsredovisningen finns på intranätet och hemsidan: 
https://www.stromsund.se/22086.html 
http://www.stromsund.se/5632.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stromsund.se/22086.html
http://www.stromsund.se/5632.html
https://www.stromsund.se/22086.html
http://www.stromsund.se/5632.html
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12. Delegationsbeslut 
 

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 37-54/2017 
 
 
b) Handläggare tillgänglighets- och trafikfrågor Peter Janssons delegationsbeslut 

om parkeringstillstånd (nr 7) 
 
 
c) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om lönebidrag 
 (nr 2) 
 
 
 
13. Delgivningar 
 
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
 Budget 2017   300 000:-  
 Anvisat t.o.m. § 41/2017  0:- 

 

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

 
 Budget 2017   1 000 000:- 
 Strömsunds skoterallians, § 306/2016 - 200 000:- 
 Anvisat t.o.m. § 41/2017  0:- 
 Återstår   800 000:- 
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Justering (Sign) 
  

 

§ 43 Dnr 2017.71 040 
 
Begäran om tilläggsanslag för bemanning av Gäddede turist-
information 2017 

Tidigare har driften av Gäddede turistinformation skötts av Tillväxt 
Frostviken med uppdragsersättning från Strömsund turism till en kost-
nad av 250 000 kronor/år. 
 
Från den 1 januari övertog Strömsund turism anställningen av turistin-
formatören för att kunna räkna del av hennes arbetade tid som medfinan-
siering i INTILL-projektet.  
 
I och med att turistinformatören nu har sagt upp sig fattas ca 100 000 kro-
nor för att kunna köra turistinformationen i Gäddede 2017. Då har turis-
men ändå räknat med att de använder 60 000 kronor från befintlig budget 
utöver vad som är budgeterat för personal vid Gäddede turistinforma-
tion. 
 
Strömsunds turism anhåller om ett tilläggsanslag på 100 000 kronor för 
bemanning av turistinformationen i Gäddede. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att Strömsund turism beviljas ett tilläggsanslag på 
100 000 kronor för 2017 och att medel anvisas ur kommunstyrelsens än-
damål 002 år 2017. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Strömsund turism beviljas ett tilläggsanslag på 100 000 kronor för 2017. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens ändamål 002 år 2017. 
 
_____  
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§ 44  Dnr 2017.66 524 
 
Avveckling av kommunens ADSL-nät i Tullingsås  

Strömsunds kommun äger sedan 2014 ett ADSL-nät som levererar bred-
bandstjänster till kommuninvånare och företag. Att leverera bredbands-
tjänster ingår inte i det kommunala uppdraget, men övertagandet skedde 
för att säkerställa fortsatt leverans under en övergångsperiod och i avvak-
tan på alternativa lösningar. (KF § 280/2013) 
 
Sedan januari 2016 drivs nätet med ServaNet som kommunikationsopera-
tör. Det skapar möjlighet till en mer kontrollerad avveckling, vilket kan 
ske i takt med fiberutbyggnad och andra aktörers utbyggnad av mobila 
lösningar. (KS § 128/2015) 
 
I Tullingsås bygger ServaNet fibernät på uppdrag av Strömsunds kom-
mun. Fibernätet beräknas vara färdigställt och i drift från och med slutet 
av mars 2017.  
 
Med anledning av att fibernätet är utbyggt föreslås att kommunen av-
vecklar sitt ADSL-nät i Tullingsås. 
 
Bredbandssamordnaren föreslår att ADSL-nätet i Tullingsås avvecklas 
från och med den 1 maj 2017 eftersom fibernät är utbyggt i byn. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar att ADSL-nätet i  
Tullingsås avvecklas från och med den 1 maj 2017 under förutsättning att 
fibernät är utbyggt i byn. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

ADSL-nätet i Tullingsås avvecklas från och med den 1 maj 2017 under 
förutsättning att fibernät är utbyggt i byn. 
 
_____  
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§ 45  Dnr 2017.86 524 

Delegation att besluta om avveckling av kommunens ADSL-
nät  

Strömsunds kommun äger sedan 2014 ett ADSL-nät som levererar bred-
bandstjänster till kommuninvånare och företag. Att leverera bredbands-
tjänster ingår inte i det kommunala uppdraget, men övertagandet skedde 
för att säkerställa fortsatt leverans under en övergångsperiod och i avvak-
tan på alternativa lösningar.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att bredbandssamordnaren får delegation att be-
sluta om avveckling av kommunens ADSL-nät i takt med att fibernätet 
byggs ut. Detta inom ramen för avsatta medel. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Bredbandssamordnaren får delegation att besluta om att avveckla kom-
munens ADSL-nät i takt med att fibernätet byggs ut. Detta inom ramen 
för avsatta medel. 
 
_____  
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§ 46 Dnr 2017.77 524 
 
Ansökan om bidrag till ortssammanbindande nät 

I EUs regionala fond finns finansiering för utbyggnad av ortssammanbin-
dande fibernät. ServaNet har tagit fram en gemensam ansökan för 
Strömsunds och Ragunda kommuner. Projektets namn är Bredband Jämt-
land.  
 
Den del av ansökan som avser Strömsunds kommun innehåller sträckan 
från Lövberga till väg 342. Det finns ingen fiber längs den aktuella sträck-
an i dagsläget. Att dra fiber är nödvändigt för att i nästa steg kunna fiber-
ansluta hushåll och företag i området. Kommunen har anmält intresse av 
samförläggning i samband med vägförbättrande åtgärder som planeras.  
Projekttiden sträcker sig över perioden 2018–2021 och kommunens med-
finansiering uppgår till: 
 
År 2018    714 850 kr 
År 2019 1 654 650 kr 
År 2020 1 654 650 kr 
År 2021    714 850 kr 
 
Bredbandssamordnaren föreslår att kommunen medfinansierar projektet 
och att finansieringen beaktas i respektive års budget. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt bredbandssam-
ordnarens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunen medfinansierar projektet.  
 
2. Finansieringen beaktas i respektive års budget. 
 
_____  
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§ 47  Dnr 2017.56 373 
 
Beslut om bidrag 2017 från intresseföreningen Flåsjöbygdens 
Vindkraftfond  

Styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraftfond har vid sitt sammanträde den 
8 februari 2017 behandlat de bidragsansökningar som inkommit per den 
31 december 2016. Fonden hade vid månadsskiftet januari/februari möj-
lighet att fördela 427 334 kronor till ansökta objekt. 
 
Beviljade bidrag 
 
Havsnäs Bygdeförening, upprustning köket i bystugan  80 000 kr  
Östra Havsnäs Byförening, kompletterande renovering av skolan 74 145 kr 
Alanästets Byförening, fullfölja renovering av båthus  177 000 kr 
Havsnäsbygdens skoterklubb, inköp container för att kunna låsa  
in tillgångar   40 000 kr  
Summa   371 145 kr 
 
Kommunen ska enligt överenskommelsen med vindkraftbolaget granska 
om fattade beslut om bidrag är i enlighet med fondens syfte och intresse-
föreningens stadgar. Kommunstyrelsen ges nu tillfälle att uttala sig om 
besluten om bidrag följer överenskommelsen från 2008 och intresseföre-
ningens stadgar från 2010. 
 
Gudrun Eriksson, sekreterare i styrelsen för vindkraftsfonden, bedömer 
att fördelningen av bidrag följer överenskommelsen och föreningens 
stadgar och föreslår att kommunstyrelsen konstaterar att styrelsen för 
Flåsjöbygdens Vindkraftfond vid fördelningen av bidrag följt upprättade 
stadgar och den överenskommelse som träffats mellan kommunen och 
vindkraftbolaget. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt sekreterarens för-
slag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen konstaterar att styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraft-
fond vid fördelningen av bidrag följt upprättade stadgar och den över-
enskommelse som träffats mellan kommunen och vindkraftbolaget. 
 
_____  
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§ 49 Dnr 2017.22 730 
 
Antagande av ny hjälpmedelspolicy 

Hjälpmedelspolicyn beskriver synsätt och viljeinriktning för hjälpmedels-
försörjningen i Jämtlands län. Policyn gäller alla verksamheter som hante-
rar hjälpmedel inom, eller i samverkan med, Region Jämtland Härjedalen 
och/eller kommunerna. Policyn avser personliga hjälpmedel under såväl 
gemensamma nämndens som övriga verksamheters ansvar. Den utgår 
från den av riksdagen beslutade etiska plattformen som i hjälpmedels-
sammanhang belyser hur prioriteringar kan ske. 
 
Sociala vård- och omsorgsgruppen, SVOM, beslutade den 16 december 
2016, § 51, att rekommendera Region Jämtland Härjedalens och länets 
kommuners fullmäktige besluta att: 
 
1.  anta hjälpmedelspolicy, 

2.  anta dokumentet ”Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverk-
samheten”, inklusive avgifter, 

3.  dokumentet ”Sortimentsöversyn” upphör att gälla, 

4.  gemensamma nämndens reglemente ändras genom att ett nytt stycke 
med följande lydelse läggs in efter tredje stycket under punkten 1, 
uppgifter ”Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas 
och till vilken hjälpmedelsgrupp det ska höra”. 

 
Socialnämnden beslutade den 23 februari 2017, § 21, att föreslå att kom-
munfullmäktige beslutar enligt rekommendation från Sociala vård- och 
omsorgsgruppen, SVOM, och att yttrande lämnas till kommunstyrelsen 
enligt upprättat förslag. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt socialnämndens 
förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Hjälpmedelspolicyn antas. 
 
2. Dokumentet ”Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverk-

samheten”, inklusive avgifter, antas. 
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§ 49 forts. 
 
3.  Dokumentet ”Sortimentsöversyn” upphör att gälla. 

4.  Gemensamma nämndens reglemente ändras genom att ett nytt stycke 
med följande lydelse läggs in efter tredje stycket under punkten 1, 
uppgifter ”Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas 
och till vilken hjälpmedelsgrupp det ska höra”. 

 
_____  
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§ 53 Dnr 2017.2017.29 100 
 
Yttrande över Energikommissionens betänkande ”Kraftsam-
ling för framtidens energi” (SOU 2017:2) 

I juni 2016 slöts en ramöverenskommelse mellan fem av riksdagens par-
tier med en gemensam plan om en kontrollerad övergång till ett helt för-
nybart elsystem. Den svenska energipolitiken ska bygga på samma 
grundpelare som energisamarbeten i EU: ekologisk hållbarhet, konkur-
renskraft och försörjningstrygghet. Senast år 2045 ska Sverige inte ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Målet i ramöverens-
kommelsen är 100 procent förnybar elproduktion till 2040.  
 
Energikommissionen har med utgångspunkt från ramöverenskommelsen 
utarbetat ett antal förslag och bedömningar inom området i sitt betän-
kande.  
 
Miljö- och energidepartementet har skickat Energikommissionens betän-
kande på remiss till bland annat Strömsunds kommun. 
 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat ett förslag till yttrande. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag med till-
lägg enligt följande: 
 
Strömsunds kommun motsätter sig en höjning av energiskatten. Dess-
utom förordar kommunen att fastighetsskatten tillfaller kommunerna en-
ligt tidigare ordning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Yttrande avges enligt upprättat förslag med tillägg enligt eget yrkande. 
Bilaga 
 
_____  
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   Miljö- och energidepartementet 
  
  
 

 

Kraftsamling för framtidens energi, betänkande av Energi-
kommissionen (SOU 2017:2) 

Energiområdet genomgår stora och viktiga förändringar. Strömsunds 
kommun anser att Energikommissionens betänkande visar en tydlig väg 
mot målen i ramöverenskommelsen. Kommunen vill peka på två områden 
som skulle kunna förtydligas ytterligare. 
 
Användning och energieffektivisering 

Som komplement till Energimyndighetens uppdrag att tillsammans med 
olika branscher förmulera strategier för energieffektivisering bör även mil-
jöbalkens hushållningsprincip lyftas fram ytterligare. Myndigheter som 
bedriver tillsyn enligt miljöbalken har möjlighet att påverka och inrikta 
tillsynen mot energieffektivisering utifrån formuleringarna i 2 kap 5 § mil-
jöbalken. Med en förbättrad tillsynsvägledning från Energimyndigheten 
inom området borde fler tillsynsprojekt riktade mot energieffektivisering 
komma till stånd. Branschöverenskommelser inom området kan starta en 
förändringsprocess samtidigt som tillsynen kan driva utvecklingen vidare 
hos verksamhetsutövarna.  
 
Vattenkraft 

I betänkandet anger energikomissionen bland annat att vattenkraften ska 
omfattas av moderna miljökrav och att prövningssystemet ska utformas så 
att det inte blir onödigt administrativt och betungande i förhållande till 
miljönyttan. Uppfyllandet av EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på 
anläggningar för vattenkraft. Ett förenklat system för exempelvis ompröv-
ningar av vattendomar skulle kunna gynna förbättringsarbetet mot att 
uppnå ”god ekologisk potential” och ”maximal ekologisk potential” i vat-
tenområden påverkade av vattenkraft.  Strömsunds kommun anser att för-
tydliganden av begreppet ”god ekologisk potential” skulle underlätta ar-
betet ytterligare.  
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Ställningstagande 
 
Strömsunds kommun motsätter sig en höjning av energiskatten.  
 
Dessutom förordar kommunen att fastighetsskatten tillfaller kommunerna 
enligt tidigare ordning. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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2017-01-16 
RS/455/2016 
HANDLÄGGARE 
Kerstin Lejonklou 
Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen 
 
BESÖKSADRESS 
Kyrkgatan 12 
Östersund 
 
POSTADRESS 
Region Jämtland Härjedalen 
Box 654 
831 27 Östersund 
 
TELEFON 
063-15 30 00 
 
E-POST 
region@regionjh.se 
 
WEBBPLATS 
www.regionjh.se 

Ärende hjälpmedelspolicy 
Bifogat finns de underlag som är aktuella för beslut i ärendet om ny 
hjälpmedelspolicy. 

Dokumenten är: Hjälpmedelspolicy, Definitioner och direktiv inom 
hjälpmedelsverksamheten, samt Förslag till beslut. I utskicket finns även 
protokollsutdrag från Sociala vård – och omsorgsgruppen (SVOM) 2016-12-16, där 
beslutspunkterna finns. 

Region Jämtland Härjedalen tar emot respektive kommuns beslut avseende 
hjälpmedelspolicy senast den 1 maj 2017.  

Därefter ansvarar Region Jämtland Härjedalen för att distribuera ändrat reglemente.  
Med vänliga hälsningar 
Anna Kerstin Lejonklou 

 

MOTTAGARE  
Bergs kommun 
Ragunda Kommun 
Härjedalens kommun 
Bräcke kommun 
Strömsunds kommun 
Krokoms kommun 
Åre kommun 
Östersunds kommun 
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Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen och länets 
kommuner 
 
Hjälpmedelspolicyn beskriver synsätt och viljeinriktning för 
hjälpmedelsförsörjningen i Jämtlands län. Policyn gäller alla verksamheter 
som hanterar hjälpmedel inom, eller i samverkan med, Region Jämtland 
Härjedalen och/eller kommunerna. Policyn avser personliga hjälpmedel 
under såväl Gemensamma nämndens som övriga verksamheters ansvar. 
 
Med personliga hjälpmedel menas medicintekniska produkter som förskrivs 
för att kompensera, vidmakthålla eller förbättra nedsatt funktion för ökad 
aktivitetsgrad och delaktighet; är medicinskt motiverade; och kräver 
hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning 
och anpassning. 
 
Syftet med policyn är en samordnad och effektiv hjälpmedelsförsörjning 
som utgår från individens behov och strävar mot bäst hälsa. 
Bedömningen av behovet och möjligheten att få ett hjälpmedel förskrivet 
ska vara lika för kvinnor, män, flickor och pojkar oavsett var man 
befinner sig i länet. Policyn utgår från att väl fungerande hjälpmedel är 
kostnadseffektivt för samhället och bidrar till att personer med 
funktionsnedsättning kan leva ett så aktivt och självständigt liv som 
möjligt, med samma rättigheter, möjligheter, skyldigheter och ansvar som 
andra. 
 
Hjälpmedel är en integrerad del i vård och behandling och/eller i 
rehabilitering och habilitering. Hjälpmedel ska inte ersätta en 
rehabiliterings-/habiliteringsinsats. Hjälpmedelsförsörjningen ska i alla led 
sträva efter hög kvalitet och kompetens genom att bevaka och 
implementera nationella utvecklingsområden i verksamheterna.  
 
Följande prioriteringsordning, som utgår från den av riksdagen beslutade 
etiska plattformen, ligger till grund för det samhällsekonomiska stödet: 
 

1. Hjälpmedel för ändamålsenliga och meningsfulla livsuppehållande 
insatser. 

2. Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter såsom personlig vård, 
förflyttning, boende och vardagskommunikation, samt för flickor och 
pojkar för att kunna leka och utvecklas. 

2
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3. Hjälpmedel för vardagsaktiviteter i bostaden och närmiljön.  
4. Hjälpmedel för aktiviteter som inte kan hänföras till 

vardagsaktiviteter i bostaden eller närmiljön.  
 
Hjälpmedel för att utöva ett fritidsintresse, t ex utföra hobby, sport, motion eller fritidsresor, tillhör 
prioriteringsgrupp fyra. Denna räknas som egenansvar och tillhandahålls 
därmed inte inom länet. 
 
Tilläggsanvisningar/rutiner såsom ”Definitioner och direktiv inom 
hjälpmedelsverksamheten”, ”Behovsbedömning och riskanalys”, 
”Hjälpmedelshandbok”, förskrivardirektiv m.m. reglerar verksamhetsnära 
rutiner och sortimentsfrågor.  
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Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten  
 
Hjälpmedelspolicyn för Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner beskriver 
synsätt och viljeinriktning för hjälpmedelsförsörjningen i länet.  Detta dokument, 
”Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten”, ska ses som ett tillägg till 
hjälpmedelspolicyn, där länets gemensamma regelverk ytterligare klargörs. För dokumentet 
och dess revidering ansvarar Region Jämtland Härjedalens och kommunernas fullmäktige.  
 
Utöver dessa två dokument finns en Hjälpmedelshandbok med verksamhetsnära rutiner för 
hjälpmedelsförsörjning, till stöd för förskrivarna. För detta dokument ansvar Gemensamma 
nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribuering av 
sjukvårdsprodukter och hjälpmedel. För den enskilde finns information om hjälpmedel på 
www.1177.se/hjalpmedel  

Behovsbedömning och riskanalys 
Inför varje förskrivning ska förskrivaren göra en behovsbedömning och riskanalys. Den 
enskilde ska vara aktiv i processen, men förskrivaren ansvarar för valet av produkt.   

Dubbelförskrivning  
Principen ska vara att ett hjälpmedel ska förskrivas för att nyttjas i flera miljöer och i flexibla 
situationer, och att dubbelutrustning därmed endast sker i undantagsfall.  

Etiska principer 
Inga avgifter utgår vid vård i livets slutskede, d.v.s. efter brytpunktssamtal. 

Hjälpmedel till barn 
Inga avgifter utgår vid hjälpmedelsförskrivning till barn under 18 år.  

Hjälpmedelsgrupper 
Med hjälpmedel avses produkter som behövs för att den enskilde, själv eller med hjälp av 
någon annan, ska kunna tillgodose sina grundläggande behov. Inom Jämtlands län 
klassificeras hjälpmedlen inom dessa fyra grupper:  

Grupp 1: Egenansvar – ej i sortiment 
Enklare produkter som kan vara till god hjälp för den enskilde, men som inte kräver hälso- 
och sjukvårdens kompetens att förskriva eller prova ut. Egenansvarsprodukter kan sannolikt 
användas på ett säkert sätt av den enskilde, själv eller med hjälp av någon annan, och räknas 
inte som hälso- och sjukvård utan som egenvård och införskaffas av den enskilde. 
 

Grupp 2: ”Kostnadstaksprodukter – i sortiment” 
Produkter som kräver hälso- och sjukvårdens kompetens att förskriva eller prova ut, men 
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som sannolikt inte medför stora risker och därför inte kräver uppföljning. Den enskilde 
betalar produktens pris eller maximalt kostnadstak 500 kronor och äger efter förskrivning 
produkten.  
 

Grupp 3: ”Egenavgift – i sortiment” 
Produkter som kräver hälso- och sjukvårdens kompetens att förskriva eller prova ut, och 
som kan medföra risk och därför kräver uppföljning. Den enskilde får låna produkten från 
hjälpmedelscentralen. Delvis samhällsfinansierade: egenavgift för den enskilde.  
 
Avgiftstyp Produkt Avgift 
Årsavgift Elrullstol  500 kronor/år  

CPAP 500 kronor/år 
Förskrivnings-
avgift 

Tyngdtäcke 500 kronor/förskrivning 
Rollatorer  300 kr/förskrivning 
UVB-lampor 100 kronor/förskrivning 

Subventionerat 
köp 

TENS fritt lån under 3 månader, därefter erbjudande om 
subventionerat köp för 1000 kronor 

 

Grupp 4: ”Fritt för den enskilde – i sortiment” 
Produkter som kräver hälso- och sjukvårdens kompetens att förskriva eller prova ut, och 
som kan medföra risk och därför kräver uppföljning. Ägs av hjälpmedelscentralen och hyrs 
ut till förskrivande enhet. Helt samhällsfinansierade.   

Sortimentsöversyn  
Produkter kan komma att flyttas mellan hjälpmedelsgrupperna utifrån utvecklingen i 
samhället. Gemensamma nämnden ansvarar för att en gång per år se över sortimentet för 
att se om produkterna ligger i rätt hjälpmedelsgrupp.  

Utrustning/arbetstekniska hjälpmedel  
Många produkter kan användas såväl som personliga hjälpmedel som ett arbetstekniska. 
Det är verksamhetens inriktning och syfte som styr vilket behov av hjälpmedel och 
grundutrustning som finns. Dokumentet ”Grundutrustning, definitioner” ska användas som 
en hjälp att bedöma hur en viss produkt ska klassificeras. 

Återlämning 
Hjälpmedel som förskrivs som ett lån får nyttjas så länge behov finns kvar och kriterier för 
förskrivning uppfylls. Den enskilde kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet skadas, 
förloras på grund av oaktsamhet eller inte återlämnas trots uppmaning från vårdgivare.  
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Revidering av hjälpmedelspolicy med flera 
styrande dokument – förslag till beslut 
 
 
 
Våren 2014 beslutades i dåvarande landstingsfullmäktige att ge landstingsstyrelsen i 
uppdrag att i samverkan med kommunerna genomföra översyn av dokumenten 
Hjälpmedelspolicy, Definitioner och begrepp samt Sortimentsöversyn.  
 
En arbetsgrupp har skapats bestående av beredningsgruppen för hjälpmedel, chefer från 
Hjälpmedel- och MA-enheten, Neurologmottagningen, Hälsorum Offerdal, Bräcke kommun 
samt sakkunniga från Hjälpmedel- och MA-enheten, Östersunds kommun och  
FoUU-enheten. Arbetet har löpande granskats av en referensgrupp bestående av 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter från primärvården, arbetsterapeut från den 
specialiserade vården samt arbetsterapeut från kommunal rehabilitering. 
 
Materialet presenterats vid Tillgänglighetsrådet och Fredagsgruppen, vars synpunkter har 
beaktats. 
 
Den policy som togs fram 2007 och reviderades 2012 var omfattande och detaljrik. En mer 
överskådlig hjälpmedelspolicy har tagits fram som beskriver synsätt och viljeinriktning för 
hjälpmedelsförsörjningen i länet: att denna ska vara samordnad och effektiv, utgå från 
individens behov och sträva mot bäst hälsa. Den slår även fast att behovsbedömning och 
möjligheten att få ett hjälpmedel ska vara lika för kvinnor och män, oavsett var man 
befinner sig i länet. I policyn fastslås en prioriteringsordning där fritidshjälpmedel faller 
under egenansvar och inte tillhandahålls av huvudmännen.  Ett förslag till policy har 
remitterats till Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Inkomna synpunkter har 
beaktats i det förslag som nu lämnas. 
 
Övergripande beslut och rutiner finns samlade i dokumentet ”Definitioner och direktiv inom 
hjälpmedelsverksamheten”. Detta har reviderats och innehåller nu uppgifter om indelning 
av hjälpmedel i olika grupper och deras finansiering inklusive egenavgifter. 
 
I gemensamma nämndens reglemente framgår att nämnden får besluta om 
tillämpningsanvisningar och rutiner för verksamheten.  Den gemensamma nämndens 
reglemente ändras genom att ett nytt stycke med följande lydelse läggs in efter tredje stycket 
under punkten 1 Uppgifter: ”Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och 
till vilken hjälpmedelsgrupp det ska höra.” Ändringen innebär att nämnden får besluta om 
att flytta hjälpmedel mellan hjälpmedelsgrupperna, samt lägga till nya produkter i befintliga 
grupper. 
 
För förskrivarna saknades en sammanhållande skrift om verksamhetsnära rutiner. Dessa 
rutiner kommer att samlas i en hjälpmedelshandbok.  
 

6



2(2)  

 
SVOM föreslås rekommendera Region Jämtland Härjedalens och länets 
kommuners fullmäktige att: 
 

• Hjälpmedelspolicyn antas 
 

• ”Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten”, inklusive avgifter, antas 
 

• Dokumentet ”Sortimentsöversyn” upphör att gälla 
 

• Gemensamma nämndens reglemente ändras genom att ett nytt stycke med följande 
lydelse läggs in efter tredje stycket under punkten 1 Uppgifter: 
 
”Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vilken 
hjälpmedelsgrupp det ska höra. ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Östersund 2016-12-09  
 
 
Sara Häggström 
Enhetschef Hjälpmedel- och MA-enheten 
Sammankallande i Beredningsgruppen för hjälpmedel 
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 Utdrag sammanträdesprotokoll 1(1) 

 2016-12-16 
 

 

 

Justerandes 
sign 

  Utdragsbestyrkande 

 
 

Sociala vård-och omsorgsgruppen 
 

§ 51 Reviderad hjälpmedelspolicy med flera 
styrdokument 
Befintlig hjälpmedelspolicy upprättades i samband med det s.k. 
hjälpmedelsprojektet 2007-2009. Det har dock uppmärksammats att 
verksamhetsnära rutiner har saknats i nämnda policy vilket är ett av skälen till att 
den nu ses över. 
 
Jessica Isaksson redovisar i korthet innehållet i den reviderade policyn (bilaga 2). 
 
OBSERVERA … 
Nya versioner av dokumenten Hjälpmedelspolicy (bilaga 3) ”Definitioner och 
direktiv inom hjälpmedelsverksamheten” (bilaga 4) samt ”Förslag till beslut ” 
(bilaga 5) är upprättade efter utskick av möteshandlingar till dagens sammanträde. 
 
De dokument som återfinns i bilagorna 3, 4 och 5 är således de handlingar som ska 
användas i protokoll och vidare till alla fullmäktige meddelar J. Isaksson. 
(Handbokens innehåll ska inte vidare till fullmäktige) 
 

Sociala vårds- och omsorgsgruppens beslut 
SVOM rekommenderar Region Jämtland Härjedalens och länets kommuners 
fullmäktige besluta; 
1. att anta hjälpmedelspolicyn 
2. att anta dokumentet ”Definitioner och direktiv inom hjälpmedels-

verksamheten”, inklusive avgifter 
3. att dokumentet ”Sortimentsöversyn” upphör att gälla 
4. att gemensamma nämndens reglemente ändras genom att ett nytt stycke med 

följande lydelse läggs in efter tredje stycket under punkten 1 Uppgifter 
”Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vilken hjälpmedelsgrupp 
det ska höra”. 

 
Regionen tar ansvar för att distribuera ett ändrat reglemente när alla kommuner 
och regionen har fattat beslut och meddelat regionen detta. 
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Socialnämnden 

YTTRANDE 
Bil SN 2017-02-23 § 21 

2017-02-08 

2017-01-16 

1 (2) 

Vårt dnr 2015.199-772 

Ert dnr 

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

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

Kommunstyrelsen

Yttrande över Hjälpmedelspolicy 

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden senast den  
14 mars 2017 om förslag till reviderad Hjälpmedelspolicy samt tillhörande 
dokumentation avseende definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverk-
samheten, som inkommit för beslut från Region Jämtland Härjedalen. 

Sammanfattning 

Våren 2014 beslutade dåvarande landstingsfullmäktige att ge landstings-
styrelsen i uppdrag att i samverkan med kommunerna genomföra översyn 
av dokumenten Hjälpmedelspolicy, Definitioner och begrepp samt Sorti-
mentsöversyn.  

En arbetsgrupp tillsattes 2016 med representation från Region Jämtland 
Härjedalen, kommunerna, hjälpmedelsberedningen, sakkunniga inom 
Hjälpmedels- och MA-enheten, samt FoUU-enheten. Arbetet har löpande 
granskats av en referensgrupp bestående av arbetsterapeuter och fysio-
terapeuter från primärvården, samt arbetsterapeut från den specialiserade 
vården och från kommunal rehabilitering. Materialet har också presente-
rats vid Tillgänglighetsrådet och Fredagsgruppen, vars synpunkter har 
beaktats. 

Förslag till reviderad Hjälpmedelspolicy samt tillhörande dokumentation 
avseende definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten var ute 
på remiss inom Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner i början 
av 2016. Yttrande över remissversionen, Förslag till reviderad Hjälpme-
delspolicy gavs av socialnämnden 2016-02-24, § 20. 

Allmänna synpunkter 

Förslag till ny Hjälpmedelspolicy är överskådlig. Den beskriver ett tydligt 
synsätt och viljeinriktning för hjälpmedelsförsörjningen i länet och utgår 
från individens behov och strävar mot bästa hälsa. I policyn fastställs att 
behovsbedömning och möjligheten att få ett hjälpmedel ska vara lika för 
kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett var i länet man bor, vilket ger 
en mer rättvis och jämlik fördelning av hjälpmedel.  
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Socialnämnden 

YTTRANDE 
Bil AU 2017-02-08 § 15 
 
2017-02-08 
 
2017-01-16 

2 (2) 
 
 
Vårt dnr 2015.199-772 
 
Ert dnr 

 

 
  Strömsunds Kommun  

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

 

 
I policyn fastslås en prioriteringsordning där fritidshjälpmedel faller un-
der egenansvar och inte tillhandahålls av huvudmännen. Inkomna syn-
punkter efter remissrundan inom region Jämtland Härjedalen och länets 
kommuner har beaktats i det föreliggande slutförslaget, vilket ses som po-
sitivt. 
 
Policyn avser personliga hjälpmedel under såväl Gemensamma nämndens 
som övriga verksamheters ansvar. Den utgår från riksdagens beslutade 
etiska plattform som i hjälpmedelssammanhang belyser hur prioriteringar 
kan ske på ett relevant sätt. 

 
Under 2017 kommer också en hjälpmedelshandbok att färdigställas som 
bl.a. beskriver hjälpmedelsverksamheten, olika aktörer och roller, ansvars-
fördelning, hjälpmedelsgrupper, lagstiftning, rutiner och riktlinjer.  
Kommande handbok bör utgöra ett stöd inom den samlade hjälpmedels-
verksamheten i länet och för yrkesverksamma. 
 
Socialnämnden ställer sig bakom beslut från sociala vård- och omsorgs-
gruppen, SVOM, den 16 december 2016 § 51, att rekommendera Region 
Jämtland Härjedalen och länets kommuners fullmäktige besluta att; 

 
1. anta hjälpmedelspolicy, 
2. anta dokumentet ”Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksam-

heten”, inklusive avgifter, 
3. dokumentet ”Sortimentsöversyn” upphör att gälla, 
4. gemensamma nämndens reglemente ändras genom att ett nytt stycke 

med följande lydelse läggs in efter tredje stycket under punkten 1, 
Uppgifter ”Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till 
vilken hjälpmedelsgrupp det ska höra”. 

 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Socialnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
2017-03-08 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2017.0029 

Utredare/handläggare 
Elisabeth Olsson Hedin 

Nämnd/styrelse 
Till Kommunstyrelsen 

 
 

Yttrande över Energikommissionens betänkande ”Kraftsam-
ling för framtidens energi” (SOU 2017:2) 

 
Sammanfattning av ärendet  

I juni 2016 slöts en ramöverenskommelse mellan fem av riksdagens par-
tier med en gemensam plan om en kontrollerad övergång till ett helt för-
nybart elsystem. Den svenska energipolitiken ska bygga på samma 
grundpelare som energisamarbeten i EU: ekologisk hållbarhet, konkur-
renskraft och försörjningstrygghet. Senast år 2045 ska Sverige inte ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Målet i ramöverens-
kommelsen är 100 procent förnybar elproduktion till 2040.  
 
Energikommissionen har med utgångspunkt från ramöverenskommelsen 
utarbetat ett antal förslag och bedömningar inom området i sitt betän-
kande.  
 
Miljö- och energidepartementet har skickat Energikommissionens betän-
kande på remiss till bland annat Strömsunds kommun. 
 
 
Beslutet skickas till 

Miljö- och energidepartementet, m.registrator@regeringskansliet.se  
med kopia till m.remisser-energi@regeringskansliet.se  
 
 
Förslag till beslut och motivering 

Miljö- och byggavdelningen lämnar förslag på yttrande enligt bilaga. 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 3 
2017-03-08 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2017.0029 

Utredare/handläggare 
Elisabeth Olsson Hedin 

Nämnd/styrelse 
Till Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

I juni 2016 slöts en ramöverenskommelse mellan fem av riksdagens par-
tier med en gemensam plan om en kontrollerad övergång till ett helt för-
nybart elsystem. Den svenska energipolitiken ska bygga på samma 
grundpelare som energisamarbeten i EU: ekologisk hållbarhet, konkur-
renskraft och försörjningstrygghet. Senast år 2045 ska Sverige inte ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser tillatmosfären. Målet i ramöverens-
kommelsen är 100 procent förnybar elproduktion till 2040.  
 
Energikommissionens betänkande utgår från ramöverenskommelsen 
Energikommissionen har med utgångspunkt från ramöverenskommelsen 
i sitt betänkande (SOU 2017:2) utarbetat ett antal förslag och bedömningar 
inom området rörande energipolitiska mål, förnybar energi, kärnkraft, 
vattenkraft, småskalig produktion, användning och effektivisering, över-
föring, elmarkandens utveckling, forskning, finansiering, genomförande 
och uppföljning.  
 
I betänkandet föreslår Energikommissionen bland annat: 

• en förlängning och utökning av elcertifikatsystemet. 
• ett uppdrag till energimyndigheten att tillsammans med olika 

branscher formulera strategier för energieffektivisering. 
• att principerna om förutsättningarna för planering av nya kärn-

kraftsreaktorer (proposition 2008/09:163) ska kvarstå. 
• att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft. Pröv-

ningssystemet ska utformas så att det inte blir onödigt administra-
tivt och ekonomiskt betungande i förhållande till miljönyttan. 

• att fastighetsskatten på vattenkraft ska sänkas till samma nivå som 
för de flesta övriga elproduktionsanläggningar. 

• en utredning om förenklingar och anpassningar av befintliga re-
gelverk för att underlätta för nya produkter och tjänster inom 
energieffektivisering, energilagring och småskalig försäljning av el 
samt elektrifieringen av transportsektorn. 

• ett särskilt energieffektiviseringsprogram för elintensiv industri. 
• en utredning för att brett undersöka vilka eventuella hinder som 

kan finnas för att möjliggöra tjänsteutveckling vad gäller aktiva 
kunder och effektivisering. 

 
Många av förslagen i betänkandet är olika typer av politiska styrmedel. 
Gemensamt för dessa förslag är att de under rätt förutsättningar styr mot 
målet 100 procent förnybar elproduktion. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 3 
2017-03-08 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2017.0029 

Utredare/handläggare 
Elisabeth Olsson Hedin 

Nämnd/styrelse 
Till Kommunstyrelsen 

 
Initierare 
 
Remissen har skickats ut från Miljö- och Energidepartementet, Regerings-
kansliet. 
 
 
Bilagor 
 
Yttrande ”Kraftsamling för framtidens energi, betänkande av energi-
kommissionen (SOU 2017:2). 
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Sammanfattning 

Utredningens uppdrag 

I mars 2015 beslutade regeringen att tillsätta en kommission, i form av 
en parlamentarisk kommitté, för översyn av energipolitiken. Energi-
kommissionens uppdrag är enligt direktivet att ta fram underlag för en 
bred överenskommelse om energipolitiken med särskilt fokus på för-
hållandena för elförsörjningen efter år 2025–2030. 

Arbetet 

Kommissionens arbete har, i enlighet med direktivet, genomförts i tre 
faser. Under den första fasen skedde en kunskapsgenomgång och 
formulering av alternativ. Arbetet har genomförts i en bred dialog 
med olika intressenter såsom kraftindustrins och näringslivets organi-
sationer, miljöorganisationer, kommuner, statliga myndigheter, forsk-
are m.fl. Kommissionen har också tagit del av den internationella 
utvecklingen och använt sig av experter från andra länder. 

Under arbetets andra fas har de utmaningar och möjligheter, som 
energisystemet står inför, analyserats närmare. Slutligen har kom-
missionen, med utgångspunkt i den ramöverenskommelse mellan fem 
av riksdagens partier som slöts i juni 2016, utarbetat ett antal förslag 
och bedömningar. 

Utgångspunkter 

Den globala efterfrågan på energi har vuxit sedan mitten av 1900-
talet, och förväntas av de flesta bedömare fortsätta att göra det under 
de kommande decennierna, främst med anledning av en kraftigt 
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Sammanfattning SOU 2017:2 
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expanderande medelklass i Asien och en snabb industrialisering i 
många utvecklingsländer.  

Den dominerande delen av den globala energiförsörjningen, drygt 
80 procent, baseras fortfarande på fossila bränslen (olja, kol och gas). 
Användningen av förnybar energi i världen har ökat med 71 procent 
sedan år 1990. Andelen förnybar energi av total energitillförsel har 
däremot endast ökat med någon procentenhet. Andelen kärnkraft av 
den totala energitillförseln har minskat trots att kärnkraftspro-
duktionen i världen har ökat. 

Under de senaste 200 åren har Sveriges användning av energi tio-
faldigats. Under de senaste årtiondena har den dock legat på en stabil 
nivå. Också användningen av el har sedan mitten av 1980-talet planat 
ut. Sedan toppnoteringen år 2001 har elanvändningen minskat i 
samtliga sektorer utom transportsektorn. 

En ny situation 

För närvarande pågår en rad förändringar av energisystemet, både 
globalt och i vårt närområde. I stora delar av världen såsom i Asien 
och Afrika fortsätter användningen av energi att öka, medan den i 
andra regioner – t.ex. i Europa och Nordamerika – planar ut eller 
t.o.m. minskar. Den tekniska utvecklingen är snabb i alla delar av 
energiområdet. Kostnaderna för ny teknik såsom solceller, vindkraft-
verk och batterilager har minskat kraftigt under senare tid.  

Tillförseln av el, som hittills till stor del varit baserad på stora 
centraliserade produktionskällor, får ett allt större inslag av småskalig 
produktion, med en hög andel variabel kraft och med förväntat mer 
aktiva kunder. 

En genomgående trend har varit elenergins ökade betydelse i alla 
samhällssektorer, t.ex. vid processtyrning och automatisering i till-
verkningsindustrin, en ökad andel eldrivna fordon och ett större in-
slag av eldrivna värmepumpar i bebyggelsen. I många fall innebär 
elektrifiering en ökad effektivisering. Det ökade beroendet av el inom 
exempelvis industrin eller genom pågående digitalisering understryker 
samtidigt behovet av att säkerställa elsystemets fortsatta robusthet. 

Energimarknaderna genomgår för närvarande betydande för-
ändringar. De nya omständigheterna innebär att en rad nya problem-
ställningar har uppkommit men ger också möjligheter att kunna upp-
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rätthålla en säker och tillräcklig energiförsörjning. Det gäller t.ex. el-
systemets förmåga att leverera effekt och energi till kunderna under 
dygnets alla timmar.  

Scenarier 

Energikommissionen har tagit del av och sammanställt resultaten av 
en rad scenarier för den framtida efterfrågan på energi, främst elenergi. 
Scenarierna illustrerar tydligt de stora osäkerheter som finns när det 
gäller att bedöma den framtida användningen av el. I de scenarier 
som redovisas varierar elanvändningen i Sverige år 2030 mellan 116 
och 162 TWh, och år 2050 mellan 107 och 195 TWh. 

Utmaningarna i elsystemet handlar bl.a. om att få till stånd inve-
steringar i produktionsanläggningar, att bygga ut och anpassa elnäten 
efter nya produktionssätt och att göra det möjligt för kunderna att bli 
mer aktiva och flexibla i sin användning. Samtidigt har tekniken ut-
vecklats snabbt vilket öppnar möjligheter till nya lösningar. Det är 
mot den angivna bakgrunden angeläget att skapa förutsättningar för 
en långsiktigt säker och hållbar elförsörjning, och för att få till stånd 
samhällsekonomiskt effektiva investeringar i alla delar av energi-
systemet – tillförsel, omvandling, överföring, lagring och användning.  

Ramöverenskommelse 

Den 10 juni 2016 slöts en ramöverenskommelse mellan fem av riks-
dagens partier: Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de 
gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Överenskommelsen 
utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt 
förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion 
år 2040. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärn-
kraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska 
beslut. Ramöverenskommelsen har legat till grund för de förslag och 
bedömningar som lämnas i detta betänkande.  

Miljömålsberedningens förslag om netto nollutsläpp av växthus-
gaser till atmosfären år 2045 understryker att omställningen av energi-
systemet kan behöva ske ännu snabbare än vad som tidigare har 
förutsetts.  
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Utmaningar för framtiden 

Under arbetet har Energikommissionen uppmärksammat en rad ut-
maningar.  

En effektiv användning av energi och el är en förutsättning för 
omställningen av energisystemet. Det sker en fortgående effektivi-
sering av användningen av el och annan energi. Samtidigt finns det 
flera faktorer som pekar mot att elanvändningen kan komma att 
öka i framtiden, bl.a. det ökade innehavet av elektriska apparater 
och befolkningstillväxten. En övergång till el kan också bidra till ett 
totalt sett effektivare resursutnyttjande och minskad energitillförsel. 
Den aviserade nedläggningen av fyra kärnkraftsreaktorer och utbygg-
naden av variabel elproduktion har bidragit till ett ökat fokus på 
betydelsen av effekt, alltså tillgången på elenergi vid en given tidpunkt. 
Det är enligt Energikommissionen motiverat att energipolitiken fram-
gent inte enbart fokuserar på en effektiv användning av energi utan 
även fokuserar på utnyttjandet av effekt. 

Ett ekologiskt hållbart elsystem med trygga och stabila elleveran-
ser är en förutsättning för många viktiga funktioner i samhället. Den 
svenska välfärden har till stor del byggts upp kring förädling av skog, 
malm och vattenkraft. Också andra delar av näringslivet är starkt 
beroende av elenergi. Det är viktigt att energipolitiken även fortsätt-
ningsvis stödjer näringslivets utveckling och bidrar till en stärkt 
konkurrenskraft.  

En ökad andel variabel elproduktion och en minskad andel planer-
bar produktion innebär en ny situation för produktionssystemet 
genom att de olika kraftslagen har skilda egenskaper, vilket påverkar 
elsystemets robusthet. Det kommer att ställa nya och förändrade 
krav på en utbyggnad av överföringskapaciteten inom landet och till 
omkringliggande länder för att säkerställa drift- och leveranssäker-
heten i elsystemet.  

Det svenska elsystemet blir allt mer internationellt sammankopp-
lat och därmed allt mer beroende av vår omvärld. Vår elförsörjning 
måste därför ses i ett nordiskt och europeiskt perspektiv. Interna-
tionaliseringen innebär en ökad komplexitet och minskad nationell 
rådighet men skapar samtidigt nya möjligheter. 

Svensk elproduktion utgörs i dag av främst vattenkraft och kärn-
kraft men andelen ny förnybar elproduktion har ökat väsentligt 
under senare år genom en utbyggnad av framför allt vindkraft. Sam-
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tidigt har kraftföretagen aviserat stängningar av fyra kärnkrafts-
reaktorer till år 2020. I takt med utvecklingen ökar behovet av lös-
ningar som kan skapa flexibilitet i elsystemet. Gynnsamma invest-
eringsförhållanden är nödvändiga för att få till stånd investeringar i 
produktionsanläggningar och i olika typer av flexibilitetslösningar 
för energisystemet. Stor vikt måste också läggas vid egenskaperna 
hos olika typer av anläggningar, t.ex. reglerbarhet, planerbarhet och 
påverkan på miljön.  

Det sker en kontinuerlig utveckling av elproduktionsteknik. Det 
finns också en rad möjligheter – existerande eller potentiella – att 
öka flexibiliteten i elsystemet genom energilager och användarflexi-
bilitet. Ny teknik i överföringsnäten, exempelvis mät- och styrutrust-
ning, kan tillsammans med andra smarta tjänster och produkter bidra 
till att effektbehovet i systemet kan mötas. En effektiv samverkan 
mellan olika energibärare, t.ex. mellan el- och värmeförsörjningen, 
har stora fördelar.  

En förändring av elproduktionens egenskaper skapar också nya 
utmaningar både vid driften av kraftsystemet och för upprätt-
hållandet av dess driftsäkerhet. Effektiva tillståndsprocesser och 
korta ledtider vid investeringar i kraftproduktionsanläggningar och 
ledningsnät har stor betydelse för att säkra en tillräcklig överförings-
kapacitet i elnäten och god tillgång på systemtjänster.  

Nya krav kommer att ställas på de framtida överföringsnäten på 
lokal, regional och nationell nivå. Utlandsförbindelser kommer att få 
särskild betydelse som en följd av den pågående integrationen av de 
nordiska och europeiska marknaderna. Sådana förbindelser kan ge 
möjligheter både till export av överskott och till att genom import 
hantera situationer med effektbrist. 

Förändringen av energisystemet innebär också förändrade roller 
och ansvar för olika aktörer. Det gäller såväl nya aktörer på elmark-
naden som befintliga och etablerade aktörer. Behovet av en system-
mässig helhetssyn och en funktionell ansvarsfördelning ökar. En 
rad trender utmanar också elnätsföretagens traditionella roll.  

Integrationen av elmarknaderna inom EU innebär ett ökat bero-
ende av vår omvärld, men skapar samtidigt förutsättningar för att 
åstadkomma gemensamma lösningar på de utmaningar som elsyste-
met står inför. Försörjningstrygghet och säkerhetspolitiska aspekter är 
tätt sammankopplade sett ur ett internationellt perspektiv. Utveck-
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lingen mot en mer småskalig elproduktion i samband med en god el-
försörjning i Sverige är viktig sett ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv.  

Aktörerna på elmarknaden har i dag ett ansträngt investerings-
klimat som en följd av långa perioder med elpriser som understiger 
kostnaderna för ny elproduktion. För att säkerställa en gynnsam 
energi- och effektbalans, en hög leveranssäkerhet och konkurrens-
kraftiga elpriser också på lång sikt krävs ett investeringsklimat som 
främjar både konkurrens och en rimlig avkastning på kapital.  

Den nya situationen har lett till att elmarknadens utformning 
diskuteras på EU-nivå, nordisk nivå och nationellt. Olika lösningar 
har presenterats för att säkerställa tillräcklig produktionskapacitet 
och leveranssäkerhet i systemet. Elmarknadens förmåga att tillhanda-
hålla elektrisk effekt framstår i det sammanhanget som särskilt bety-
delsefull.  

Utvecklingen av energisystemet går snabbt, och nya lösningar till-
kommer oavbrutet. Ny teknik och nya tjänster måste integreras i 
systemet för att tillgodose kraven på ett effektivt och tryggt elsystem, 
social hållbarhet och en god miljö.  

Förslag och bedömningar 

För att det ska bli möjligt att möta den nya situationen föreslår 
Energikommissionen följande mål. 

Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett 
mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär 
inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.  

Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning 
jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i rela-
tion till bruttonationalprodukten (BNP).  

Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en 
låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Det skapar 
långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till 
nya jobb och investeringar i Sverige.  

Energipolitiken tar sin utgångspunkt i att Sverige är tätt samman-
kopplat med sina grannländer i norra Europa och syftar till att hitta 
gemensamma lösningar på utmaningar på den gemensamma elmark-
naden.  
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Det är vidare en utgångspunkt att Sverige senast år 2045 inte ska 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att där-
efter nå negativa utsläpp. 

Kommissionen lämnar i betänkandet en rad förslag och bedöm-
ningar. De innebär bl.a. följande: 

Elcertifikatsystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya 
elcertifikat till 2030.  

Energimyndigheten får i uppdrag att tillsammans med olika 
branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. 
Sektorsstrategierna kommer att tas fram av Energimyndigheten 
tillsammans med olika branscher och utgör därmed inget mål som 
fastställs av riksdagen. 

Anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör 
slopas. Formerna för detta måste dock utredas närmare. 

Skatten på termisk effekt avvecklas stegvis under en tvåårs-
period med start 2017.  

Principerna om förutsättningarna för planering av nya kärnkrafts-
reaktorer (proposition 2008/09:163) kvarstår. 

Placeringsreglementet i kärnavfallsfonden ska förändras så att 
placeringsmöjligheterna utökas från och med starten på nästa 
treårsperiod 2018. 

Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft, men där 
prövningssystemet utformas på ett sätt som inte blir onödigt admi-
nistrativt och ekonomiskt betungande för den enskilde i för-
hållande till den eftersträvade miljönyttan. 

Fastighetsskatten på vattenkraft ska sänkas till samma nivå som 
för de flesta övriga elproduktionsanläggningar, det vill säga 0,5 pro-
cent. Skatten ska sänkas stegvis under en fyraårsperiod med start 
2017.  

Det ska utredas hur förenklingar och anpassningar kan ske av 
befintliga regelverk och skattelagstiftning för att underlätta för 
nya produkter och tjänster inom energieffektivisering, energi-
lagring och småskalig försäljning av el till olika ändamål samt 
elektrifieringen av transportsektorn. 
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Ett särskilt energieffektiviseringsprogram för den elintensiva 
svenska industrin, motsvarande PFE, bör införas givet att man 
kan hitta ansvarsfull finansiering. 

En utredning bör tillsättas för att brett utreda vilka eventuella 
hinder som kan finnas för att möjliggöra en tjänsteutveckling vad 
gäller aktiva kunder och effektivisering. Utredningen bör under-
söka vilka ekonomiska och andra styrmedel, exempelvis vita certi-
fikat, som är effektivast för att öka effektiviseringen både ur 
energi- och effekthänseende. 

Finansiering av den slopade skatten på termisk effekt och sänk-
ningen av fastighetsskatten föreslås ske genom en höjning av 
energiskatten. Elintensiv industri ska undantas. 

I Europa och i Sverige förs en bred diskussion om vilken fram-
tida elmarknadsmodell som ska användas. Det finns inget skäl 
att i det korta perspektivet ändra den befintliga marknadsmodell 
Sverige och Norden använder. Däremot är det rimligt att över 
tid föra en bred diskussion om den framtida marknadsdesignen. 

Energikommissionen lämnar en rad ytterligare bedömningar inom 
olika delar av energiområdet. Bland annat bör det inrättas en genom-
förandegrupp som är sammansatt av representanter från de partier 
som slöt ramöverenskommelsen med syfte att kontinuerligt följa 
upp ramöverenskommelsen. 

Konsekvensbedömningar 

Energikommissionen har bedömt de tänkbara konsekvenserna av sina 
förslag. Kommissionen har presenterat bedömningar och förslag som 
syftar till att underlätta förnyelsen och omställningen av energisyste-
met. Mot kostnaderna för att åstadkomma ett mer flexibelt elsystem 
och integrera en ökad andel förnybar elproduktion ska ställas fördelar 
i form av ökad leveranssäkerhet och ett effektivare utnyttjande av de 
samlade produktionsresurserna. Sammantaget bedöms de föreslagna 
åtgärderna leda till lägre totala systemkostnader och en ökad sam-
hällsekonomisk effektivitet.  
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TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 
datum 
2017-03-20 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Ekonomichef 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2016 Strömsunds kommun 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat bokslut och för-
slag till årsredovisning för år 2016. 

Initierare 

Ekonomichef 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1 Årsredovisning och bokslut för år 2016 godkänns. 

2 Avsättning för återställande av deponi görs med 9,5 mnkr. 

3 Avsättning för återställande av ADSL-nät görs med 1,5 mnkr. 

4 Öronmärkningen för infrastrukturella omställningskostnader avgår 
med 2,1 mnkr. Återstående saldo är 3,6 mnkr. 

5 Resultatutjämningsreserven (RUR) ökas med 4,6 mnkr inom balans-
kravsutredningen. Nytt saldo för reserveringen är 47,1 mnkr. 

6 Fastställa balanskravsresultatet till plus 46,5 mnkr, samt att inga tidigare 
balanskravsunderskott finns att reglera. 

7 Fastställa kommunens redovisade resultat till plus 51,2 mnkr, och kon-
cernens redovisade resultat till plus 81,6 mnkr.  

Underskrift 

 ...............................................................................  
Veronica Hjorter Stenklyft 

Bilagor 
Förslag till Årsredovisning 2016 
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