
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Sammanträdesdatum                                                  
     

 

Kommunstyrelsen 2019-06-26                                          Blad 1 (13) Blad  

 

Plats och tid      Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen,  

  kl. 8.15-15.30 
 
Beslutande  Susanne Hansson (s), ordförande 
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 Utses att justera Kerstin Engkvist  

Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, 2019-06-27 
plats och tid 

  

 Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  138-149 
  Viktor Sjödin 
 

 Ordförande .........................................................................   

  Susanne Hansson      
 

 Justerare ......................................................................... 

  Kerstin Engkvist 
  

 ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-06-26 

Datum då anslag sätts upp 2019-06-27 Datum då anslag tas ned 2019-07-18 
 

Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund 

för protokollet 

Underskrift ............................................................. 

  Viktor Sjödin 



Övriga närvarande 

Viktor Sjödin, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Jimmy Gustafsson, (s) ej tjg ersättare 
Kerstin Sjöberg, (v), ej tjg ersättare 
Steve Svensson (sd), ej tjg ersättare, § 140  
Gudrun Öjbrandt, vård- och socialförvaltningen, § 140 
Christine Bolin, vård- och socialförvaltningen, § 140 
Karin Näsmark (s), socialnämnden, § 140 
Annika Berglund, miljö- och byggavdelningen, § 146 
Ann-Louise Hansson, kommunledningsförvaltningen, § 147 
Lars Thorin, Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, § 141 
Lena Johansson (s), barn-, kultur- och utbildningsnämnd, § 141 
Ragnar Lif (c), barn-, kultur- och utbildningsnämnd, § 141 
Gunilla Schröder, kommunledningsförvaltningen, § 142 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2019-06-26  2
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 138 
 

Ändring i föredragningslistan 
 
Följande ärenden läggs till i föredragningslistan: 

 

 Fiberutbyggnad 2019 - Av fibernät i Yxskaftkälen och Bredkälen. 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 
Föredragningslistan godkänns. 
_____  
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§ 139  
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar 

 
Ordförande informerar kortfattat månadens aktiviteter.  
 
3/6 Gemensam nämnd för samverkan utreder möjlighet kring ökad sam-
verkan för gemensam IT-drift i länet. Slutrapport kommer i september 
2019. Upphandling av datakommunikation och telekommunikation på-
går. Fortsatt utredning om att slå ihop de två gemensamma nämnderna 
för upphandling. 
 
10/6 Strukturanalys och revidering av regionens utvecklingsstrategi. 
Workshop i Strömsund med kommunstyrelsens  ledamöter och koncern-
ledningsgruppen. 
 
10/6 Skypemöte med länets kommuner och länsstyrelsen om möjligheter 
till stöd för bredbandsutbyggnad i länet. 
 
13/6 Dialogmöte SOS Alarm, Polisen, länets kommuner och Länsstyrel-
sen. Ökad samverkan med fokus på samhällsperspektivet. 
 
20/6 Direktionsmöte Akademi Norr. 
 
24/6 Möte med Servanet. Avstämning inför byggsäsong 2019. 
Hammerdals ytterområden rullar på enligt plan. Färdigställande i Frost-
viken pågår med underentreprenör. Fortsättning på projektet Yxskaft-
kälen/Bredkälen efter förnyad konkurrensutsättning till följd av att tidi-
gare entreprenör gått i konkurs. Svårt att få tag i entreprenörer för alla 
projekt. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
_____ 
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§ 140  
 
Uppsiktsplikt och dialog med Socialnämnden 

 
Gudrun Öjbrant förvaltningschef och Karin Näsmark ordförande i social-
nämnden går igenom vård- och socialförvaltningens underskott. Främst 
ligger underskottet på IFO och LSS. För IFO är det placeringskostnader 
som är den största delen av underskottet.  
 
I vårprognosen kommer förvaltningen överskrida budgetramen med 17 
miljoner kronor. Besparingsförslag kommer inom LSS och hemtjänst. Ar-
betet med digitala nycklar och ruttplanering fortsätter för att effektivisera 
verksamheten.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen har tagit del av informationen 
från verksamheten. Kommunstyrelsen uppmanar Socialnämnden att fort-
satt vidta åtgärder för att minska kostnaderna. Vidare ges Socialnämnden 
i uppdrag att se över kostnaden för övertid samt undersöka möjligheten 
till ett gemensamt HVB-hem för länets kommuner. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av information från verksamheten.  

 
2. Kommunstyrelsen uppmanar Socialnämnden att fortsatt vidta åtgär-

der för att minska kostnaderna. 
 

3. Socialnämnden ges i uppdrag att se över kostnaden för övertid samt 
undersöka möjligheten till ett gemensamt HVB-hem för länets kom-
muner. 

_____ 
Beslut skickas till 

Socialnämnden 
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§ 141  
 
Uppsiktsplikt och dialog med Barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden 

 
Lars Thorin förvaltningschef och Lena Johansson ordförande i barn-, kul-
tur- och utbildningsnämnden redovisar genomförda åtgärder 2019.  
 
Minskad personal från halvårsskiftet, detta ger full effekt först 2020. Mins-
kade hyror då förskolan myran och solgården är uppsagda.  
 
Kostnadsökningar är bland annat uppräkningar från teknik- och service-
förvaltningen inom städ och vaktmästeri som är svåra att budgetera för.   
 
Öppna förskolan flyttas över till kultur och fritid. 
 
Förslag till åtgärder för 2020 är bland annat nedläggning av skolor, 
minska kostnader för skolskjutsar och att minska personalkostnader ännu 
mer. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen har tagit del av informationen 
från verksamheten. Kommunstyrelsen uppmanar Barn-,kultur- och ut-
bildningsnämnden att fortsatt vidta åtgärder för att minska kostnaderna. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av information om verksamheten. 

 
2. Kommunstyrelsen uppmanar Barn-,kultur- och utbildningsnämnden 

att fortsatt vidta åtgärder för att minska kostnaderna. 
_____ 
Beslut skickas till 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 142  
 
Information om personalfrågor 
 
Gunilla Schröder rehabsamordnare informerar om antal rehabärenden 
under året. Hur processen ser ut, vad som blir ett rehabärende, vilka olika 
rehaborsaker som finns och hur ärenden som är arbetsrelaterade.    
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
_____ 
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§ 143  

 
Redovisning uppföljning av vidtagna åtgärder budget 2019-
2020 

 
Anneli Svensson kommundirektör går igenom de åtgärdsgärdsförslag 
som presenterades under budgetberedningen 2019. Vilka åtgärder som är 
genomförda, pågående och under utredning redovisas. Redovisningen 
sker på förvaltningsnivå.   
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen har tagit del av information 
och att kommunstyrelsen uppmanar att fortsatta åtgärder vidtas för att 
minska kostnaderna i förvaltningarna 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av information om verksamheten. 

 
2. Kommunstyrelsen uppmanar att fortsatta åtgärder vidtas för att 

minska kostnaderna i förvaltningarna 
_____ 
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§ 144 Dnr 2019.251 255 

 
Nyttjanderättsavtal – Strömsund Valån 1:98 

 
Hotings hembygdsförening har ett antal byggnader som står på del av 
kommunens fastighet Valån 1:98.  Det markområdet köptes in av 
Strömsunds kommun av SCA i början av 1980-talet för exploateringssyfte 
- bostadsbebyggelse. Huvudbyggnaden och bryggstugan fick då en egen 
fastighetsbeteckning men de övriga byggnaderna kvarstod på Valån 1:98. 
 
Denna upplåtelse av mark för byggnader på ofri grund bör fastställas i ett 
avtal. Önskemålet från föreningen är att det skall vara avgiftsfritt. 
 
Enligt fastställda riktlinjer för arrende- och nyttjanderättsavtal skall av-
giftsfria upplåtelser beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Hotings hembygdsförening fortsätter att äga och ansvara för byggnader-
nas drift och underhåll. De har även ansvaret att hålla området i vårdat 
skick. 
 
Om nyttjanderätten upphör skall området återställas till ursprungligt 
skick och byggnaderna avlägsnas från området. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 101/2019.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Ett nyttjanderättsavtal upprättas mellan Strömsunds kommun och Ho-
tings hembygdsförening för en tid om 5 år med möjlighet till förlängning 
med 3 år i sänder och att upplåtelsen är avgiftsfri. 
_____ 
Beslut skickas till 

Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 145 Dnr 2019.255 623 

 
Elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och 
kontantbidrag för läsåret 2019/2020 

 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen har upprättat ett förslag till nya 
avgifter för elevhemmen.  
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 102/2019.  
  
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Att för läsåret 2019/2020, fastställa elevhemsavgifter för boende på Sör-
gård, stöd till inackordering och resor, ersättning för dagliga resor samt 
kontantbidrag när allmänna kommunikationsmedel saknas enligt fram-
tids-och utvecklingsförvaltningens förslag. Bilaga 
_____ 
Beslut skickas till 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen   



  
Kommunstyrelsen 

 
2019-06-19 
 
 

1 (2) 
 
Vårt dnr 2019.255 
 
 

 

  

  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  kommun@stromsund.se 

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

 

    

Elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kon-
tantbidrag för läsåret 2019/2020 

 
1. Elevhemsavgifter för gymnasieelever som bor på elevhemmet Sörgård 

läsåret 2019/2020 
 

  Förslag  Förslag 

 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

 5-dagars- 5-dagars- 7-dagars- 7-dagars- 

 boende boende boende boende 

Aug     

Sept 3675 3765 4200 4305 

Okt 3675 3765 4200 4305 

Nov 3675 3765 4200 4305 

Dec 3675 3765 4200 4305 

Totalt ht 14700 15060 16800 17220 

 

  Förslag  Förslag 

 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

 5-dagars- 5-dagars- 7-dagars- 7-dagars- 

 boende boende boende boende 

Jan 3675 3765 4200 4305 

Febr 3675 3765 4200 4305 

Mars 3675 3765 4200 4305 

Apr 3675 3765 4200 4305 

Maj 3675 3765 4200 4305 

Juni     

Totalt vt 18375 18825 21000 21525 

Summa lå 33075 33885 37800 38745 

 
2. Elevhemsavgifter för övriga som bor veckovis läsåret 2019/2020 

 

 5-dagarsboende 
Per vecka 

7-dagarsboende 
Per vecka 

Boende med frukost, middag 
och kvällsfika 

1 100 kr 1 300 kr 

Boende med självhushåll 600 kr 800 kr 

 
För elever som vill behålla sitt rum under en praktikperiod debiteras 
400 kr/vecka för rummet.  



  
Kommunstyrelsen 

 
2019-06-19 
 
 

2 (2) 
 
Vårt dnr 2019.255 
 
 

 

  

  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  kommun@stromsund.se 

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

 

 
 

3. Inackorderingstillägg - stöd till inackordering och resor 
 

 Elever vid skola inom kommunen   
 

1/30 av basbeloppet (1 550 kr) + resebidrag som baseras på avståndet 
mellan hemmet och skolan. 
 

 Elever vid skola utanför kommunen 
 
Stöd till inackordering och resor; 1 750 kr/mån 
 

 Elever med särskilda behov av social och/eller medicinsk art 
 
1/30 av basbeloppet (1 550 kr) + resebidrag som baseras på avståndet 
mellan hemmet och skolan. 
 
Intyg från socialsekreterare eller läkare krävs. 
 

4. Dagliga resor  
 
Elever på Hjalmar Strömerskolan med rätt till ersättning för dagliga re-
sor får ett elevkort. Depositionsavgift, 200 kr, tas ut av eleverna vid ut-
lämning av elevkortet. 
 

5. Kontantbidrag (allmänna kommunikationsmedel saknas)  
 

Färdavstånd i km, minst Bidrag kr/mån 

6 km 280 kr 

16 km 380 kr 

26 km 480 kr 

36 km 580 kr 

46 km 680 kr 

 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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§ 146 Dnr 2019.256 370 

 
Yttrande över förslag till nationell plan för omprövning av 
vattenkraft 

 
Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät 
önskar ta del av Strömsund kommuns synpunkter avseende ett remitterat 
förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft. Planens syfte är 
att omprövningarna ska förse vattenkraften med moderna miljövillkor. 
Förslaget innehåller bland annat prövningsgrupper med tidsplan, vägled-
ning till vattenmyndigheterna i deras arbete med klassificering och norm-
sättning samt vägledning till övriga myndigheter som agerar i prövning-
arna. Det har också genomförts en strategisk miljöbedömning av planen, 
vilket har resulterat i en miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Samrådshandlingar och Excell-formulär för att besvara remissen finns på 
följande länk www.havochvatten.se/remiss-vattenkraft-nap. Remissvar 
ska ha kommit in till Havs- och vattenmyndigheten senast den 28 juni 
2019.   
  
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 103/2019.  
 
Yrkande 

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

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga  
_____ 
Beslut skickas till 

Havs- och vattenmyndigheten 

 
  

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hNeCZ-0006p3-5z&i=57e1b682&c=4JO004f6wrnAjRGlwUqpaaAxn7OZFPIHsyU8iQv23JvA889sFl1DnzPuCP6mosuIWWhY_jbBk3Tb4vg__6R7okHPRvojNYe4OuDYg873vF4tnyZej8P0IsNhhwYXcCK1evA8dlZ-d0P-dUoRv4LlmozI1GxdoM7HAU35hlMbXeiclZ0jAhokxyDHDrdH3Jgw0k9dstaIn-wGag-AFx5DsisujP4RD1aI4xqSwHOzMQkdYpOGeArUj7t9ousZ73dt3anqdOBGr8baRhatrQiMtw


Kapitel i planen(lista) Sidnu Stycke, figur, tabell etc. Synpunkt

1. UPPDRAGET 10 Morderna miljövillkor

Strömsunds kommun ifrågasätter formuleringen " moderna miljövillkor" från sid 10 och 
framåt på alla ställen där den används. i Vattenmyndighetens åtgärdsplan för 
Ångermanälvens avrinningsområde permanentas 2018 års vattenlag. 
(http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/bottenhavet/samrad
sdokument/2018/Åtgärdsplan%20för%20Ångermanälvens%20avrinningsområde.pdf) . 
Vattenmyndighetens definition på "moderna miljövillkor" (miljöåtgärder 2,3% av 
produktionen) innebär också en stor försämring av miljöhänsynen jämfört med 1998 års 
miljöbalk (miljöåtgärder 5% av produktionen). En uppenbar anpassning till 
vattenkraftsindustrins planeringsmål och inte till grundkraven i EU:s ramdirektiv för 
vatten. Är detta moderna miljövillkor som ska leda till hållbar utveckling?

1. UPPDRAGET 10 Regler för omprövning bör förenklas

Eftersom vattenkraften är den verksamhet som påverkat sjöar och vattendrag mest 
negativt, speciellt i Norrland, rimmar det illa att förenklingar skall ske till fördel för 
vattenkraften.  

1. UPPDRAGET 10 Sista stycket (väl förankrad plan)

Här räknas Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelse och 
vattenmyndigheten upp. Kommunerna saknas! Kommunerna i Ångermanälvens 
avrinningsområde har haft negativa synpunkter under årens lopp mot den nationella 
planen etc. Vi har påpekad detta i remisser samt att vi skrivit ett protestbrev till 
regeringen där Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Strömsund, Sollefteå kommun (kommuner 
inom avrinningsområdet) har skrivit under. Därför ifrågasätter Strömsunds kommun hur 
väl förankrad denna plan är.

1. UPPDRAGET 11 1.1 Vilka omfattas

Omfattningen rent juridiskt är kanske de som producerar vattenkraft men i och med att 
vattenkraften i stort inte får röras inom Ångermanälven ( högst 0,1% produktionsförlust) 
så påverkar planen alla som bor inom avrinningsområdet.



1. UPPDRAGET 12
1.2 Vad ska plan innehålla (första 
stycket).

Påståendet att målet för planen är att uppnå största möjliga vattenmiljönytta ifrågasätts. 
Planförslagets utgångspunkt är att låta största möjliga undantag från god ekologisk 
potential bli det normala. Det är inte syftet med EU:s  vattendirektiv. 

1. UPPDRAGET 13 Vägledning till myndigheter

Vägledning och normsättning är inriktade på att sänka miljökvalitetsnormerna för kraftigt 
modifierade vatten i Ångermanälvens avrinningsområde, så att elproduktionen inte 
behöver ta hänsyn till EU:s vattendirektiv eller till de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalkens andra kapitel. 

1. UPPDRAGET 13 Vägledning till myndigheter

Gränsen på 1,5 terawattimmars produktionsförlust ifrågasätts också. I miljöbalken (31 
kap 22§ och övergångsbestämmelserna 39§) finns bestämmelser om att minst 5% av 
produktionsvärdet i ett kraftverks ska kunna användas till miljöförbättrade åtgärder som 
bla. fiskvägar och minimitappningar vid varje enskilt kraftverk. Räknat på Sveriges totala 
elproduktion under ett normalår (67 TWh) blir det ett totalt produktionsbortfall på 3,35 
TWh, vilket inte är orimliga kostnader. Det skulle innebära fiskvägar och 
minimitappningar (5% av flödet ) vid i stort sett samtliga kraftverk och regleringsdammar. 
Det äventyrar inte Sveriges elförsörjning då Sverige har nettoexporterat under åren 2012 ‐
2017. I medeltal var nettoexporten 16,3 TWh. Även under torrsommaren 2018 har det 
nettoexporterats 17 TWh el.

2. VATTENMILJÖ 14 2. Vattenmiljö första stycket

I planen står att omprövningarna ställer miljövillkor på de verksamheter och i de 
avseenden som ger bästa resultat i fråga om om kvaliteten på vattenmiljön. Denna 
formulering är bara tomma ord då man redan i planen har bestämt sig för att lösa 
problemet genom att sänka miljökvalitetsnormerna för Ångermanälven för att säkra att 
de nya tillstånden inte innebär någon minskad produktion (0,1%).

2. VATTENMILJÖ 14
Rubriken levande sjöar och 
vattendrag

Texten från "Bedömning 2019" och framåt bör tas bort. Den passar inte in i en plan som 
har som utgångspunkt  miljökravenför Ångermanälven ska sänkas så att 
kraftproduktionen inte påverkas.

2. VATTENMILJÖ 19 2.2 Strategi för grön infrastruktur

Här nämns exempel på miljöåtgärder för att bibehålla eller återskapa grön infrastruktur 
som passagemöjligheter för fisk och andra vattenlevande arter samt anpassning av 
tappningsmönstret. Detta låter bra men som planen ser ut så blir det ytterst lite av detta i 
Ångermanälven.



3. EFFEKTIV TILLGÅNG TILL VA 26 Tabell 3

Här saknas ett scenario där vattenkraftens installerade effekt ökar. Ökning kan ske genom 
mordernisering av befintliga aggregat, utbyggnad av befintliga vattenkraftstationer med 
fler aggregat, pumpkraftverk etc. I samtliga scenarier för 2040 förespås  en kraftig ökning 
av den sammanlagda installerade effekten för alla kraftslag. Ökad konsumtion av energi 
kommer att ge miljöeffekter oavsett hur den produceras. Frågan är om de ökningar som 
anges i tabellen är rimliga i ett hållbart samhälle eller om vi i stället bör sträva efter att 
elförbrukningen inte ska öka mer än nödvändigt.

3. EFFEKTIV TILLGÅNG TILL VA 27
3.2.2 Balanseringsbehov och 
reglerbidrag i Norden

Om Sverige skall offra sina älvar för att förse övriga länder i norden/Europa med el 
(reglerkraft) anser Strömsunds kommun att miljöåtgärder skall utföras i Sveriges älvar 
motsvarande 3,35 TWh (5% av produktionsvärdet) och att det blir en rättvisare fördelning 
av dessa 3,35 TWh, dvs 5% på varje älvs produktion. I förslaget till plan har en  orimligt låg 
procentandel (0,1%) av Ångermanälvens produktion satts som övre gräns för 
miljöåtgärder. Kommunerna inom Ångermanälvens avrinningsområde har medverkat vid 
inventeringar av lämpliga åtgärder för att mildra vattenkraftens negativa 
miljöeffeffekterpå älven och dess biflöden. Älven har inventerats från källorna till havet 
med undantag för biflödet Faxälven. Inventeringen av Faxälven pågår för närvarande och 
beräknas bli klar i slutet av 2019. Resultatet av inventeringarna har sammanställts i 
rapporter som finns att ladda ner på Vilhelmina model forest hemsida 
http://www.modelforest.se/. 

5. FÖRSLAG PÅ NATIONELL PL 38

Riktvärde för betydande negativ 
påverkan som vägledning till 
vattenmyndigheterna

I Ångermanälven har man satt ett orimligt lågt riktvärde (0,1 %, dvs en promilles 
produktionsförlust) som gräns för vad som anses utgöra betydande negativ påverkan på 
vattenkraften vid förklarande av KMV. Varför finns det inte ett procenttal (riktvärde) som 
talar om vad som anses ge en betydande negativ påverkan på miljön? "Naturen får stå 
tillbaks för vinstdrivande miljöförstörande verksamhet".



5. FÖRSLAG PÅ NATIONELL PL 39 Tabell 5

I tabellen sticker Ångermanälven ut med det orimligt låga riktvärdet 0,1 % för högsta 
acceptabla produktionsförlust. I den älv som får det näst lägsta riktvärdet, Ljungan, är 
riktvärdet 5 gånger högre, 0,5 %.  Åmgermanälven är troligen den svenska älv som är 
mest förstörd av vattenkraftutbyggnad. Här ska minst åtgärder sättas in. Ingen som helst 
hänsyn tas till någon rättvis fördelning mellan regioner och landsdelar. Befolkningen i 
Ångermanälvens avrinningsområde har fått acceptera först att älven har förstörts, sedan 
en omfattande utbyggnad av vindkraft. Vinsterna från denna omfattande elproduktion 
hamnar utanför området. Befolkningen har lägre inkomst är genomsnittet i riket. 
Människor med låga inkomster bidrar i lägre omfattning till utsläpp av växthusgaser. Trots 
detta ska befolkningen i  Ångermanälvens avrinningsområde bära en oproportionerligt 
stor andel av de kostnader som åtgärder för att motverka klimatförändringar orsakar. 
Utöver miljöpåverkan från vattenkraft och vindkraft tillkommer skatter på fossila 
drivmedel som slår hårt i områden där det inte finns några andra tillgängliga 
transportmedel än egen bensin‐ eller dieseldriven bil. 

5. FÖRSLAG PÅ NATIONELL PL 41 Riktvärdet 1,5 TWh

Det saknas uppgifter i underlaget om vi använder elektriciteten till rätt saker och hur 
mycket som går att spara genom olika besparingsåtgärder. Som exempel använder den 
ryskägda aluminiumfabriken i Sundsvall (Kubal) ca 1,8 TWh/år vilket är mer än de 1,5 
TWh som får användas till miljöanpassningar i hela landet enligt planen. Man kan också 
jämföra med elförbrukningen i de serverhallar som ska byggas i Luleå. Fullt utbyggt 
kommer de att förbruka 1 TWh per år för att lagra det vi lägger ut på sociala medier.

6. FORTSATT ARBETE EFTER N 50 Regional samverkan

Den befintliga indelningen i vattenråd kan vara en bra grund för framtida samverkan inför 
kommande prövningar står det. Strömsunds kommun sitter med i Ångermanälvens & 
Vapstälvens vattenråd och om planen blir vägledande, dvs att i stort ingenting kommer 
att utföras gällande minimitappningar och faunapassager kommer engagemanget i 
arbetet med vattenfrågor att minska. Vattenrådet har lagt ner tid och kraft på att 
inventera Fjällsjöälven och Faxälven för att peka på möjliga åtgärder för att mildra 
effekterna av vattenkraften. Om planens riktvärde på högst 0,1% produktionsförlust i 
Ångermanälven ska vara vägledande för omprövning av vattenkraften, är detta 
engagemang meningslöst.



Kapitel i planen(lista) Synpunkt

1. INLEDNING

På samma sätt som i synpunkterna på planen ifrågasätts formuleringen "moderna miljövillkor"  i MKBn 
då  Ångermanälven i stort sett helt har undantagits från miljöåtgärder som innebär minskning av 
elproduktionen.  Detta innebär att de i stort sett obefintliga miljövillkoren i vattendomarna grundade på 
1918 års vattenlag permanentas.

2. NATIONELL PLAN FÖR 
OMPRÖVNING AV 
VATTENKRAFTEN

Under rubriken "Den nationella planen i förhållande till andra planer och program" står: "En 
handlingsplan, HELCOM Baltic Sea Action Plan, med syfte att återställa god ekologisk status i 
Östersjön 2021 har tagits fram. Det ligger till grund för den svenska laxförvaltningen. Det är framförallt 
rekommendationer för åtgärder för lax och havsvandrande öring i utpekade vattensystem som kan ge 
påverkan på utformningen av den nationella planen."  Men man nämner inte vilka vattensystem som 
HELCOM rekommenderar och prioriterar när det gäller att återställa vildlaxbestånden. På sidan 6 i 
HELCOM-rapporten “Salmon and Sea Trout Populations and Rivers in the Baltic Sea - Baltic Sea 
Environment Proceedings No. 126A” står följande
 
“With the view of implementing the recommendations of this report and the commitments of
the HELCOM Baltic Sea Action Plan, it is recommended that the original salmon populations/rivers of 
Daugava, Emån, Gauja, Kunda, Luga, Nemunas (tributaries Neris, Šventoji, Žeimena, Vilnia and Vilia), 
Pärnu, Rickleån, Rönne å and Saka (preliminary list) and the potential salmon populations/rivers of 
Iijoki, Kemijoki, Kymijoki, Ljusnan, Luleälven and Ångermanälven are selected for a second phase 
project to be coordinated by HELCOM. The final list of the original salmon populations would be 
decided at the beginning of such a project. The project would have the objective of producing 
restoration and development plans that could serve as the basis for a third phase of practical 
implementation”. Förslaget till nationell plan går alltså helt emot  HELCOM Baltic Sea Action 
Plan när man begränsar den högsta tillåtna elproduktionsförlusten i Ångermanälven till 0,1%. På 
grund av den begränsningen anser vi även här att formuleringen "Största möjliga miljönytta" är 
missvisande. Det skulle ha stått "största möjliga tillgång till vattenkraftsel" där möjligheten till undantag 
utnyttjas maximalt för att motverkar åtgärder i vatten som gynnar miljön. 



3. SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Under senaste åren har kommunerna inom Ångermanälvens avrinningsområde yttrat sig negativt 
gällande den nationella planen och vi har även skrivit ett protestbrev till regeringen från berörda 5 
kommuner. Vi har inte ens fått svar på brevet och i tidigare samrådsregogörelser som tagits fram har 
våra synpunkter inte redovisats.

4. ALTERNATIV

Strömsunds kommun anser att det är en fördel om vattenverksamheter som påverkar samma 
vattenområde prövas samordnat. Kommunen anser dock att det är helt oacceptabelt att Ångermanälven 
ska undantas från krav på miljöförbättrande åtgärder, vilket blir följden om planen antas i sin nuvarande 
form. 

5. METODIK
6. NULÄGE OCH TRENDER

7. HÄNSYN TILL RELEVANTA 
MILJÖMÅL

Enligt MKB:n bidrar nationella planen till att uppfylla miljömålen genom att moderna miljövillkor 
såsom minimitappning, omlöp och bästa möjliga teknik införs. Detta kanske gäller för vissa vattendrag, 
men inte för Ångermanälven, där planen i stället förhindrar införandet av moderna miljövillkor. Texten 
bör därför ändras, eftersom den inte bör innehålla osanna påståenden. Vidare anges att man ska kunna 
slippa att vidta miljöåtgärder vid en anläggning om man kompenserar genom miljöåtgärder vid en helt 
annan anläggning som till och med kan ligga i ett annat huvudavrinningsområde. Detta är en mycket 
märklig inställning. Jämför med att ett företag med gruvbrytning skulle slippa rena utsläppen från en 
gruva  om de som kompensation förbättrar reningen av utsläppen från en gruva i ett annat område, 
kanske i ett annat län. 

8. BEDÖMNING AV BETYDANDE 
MILJÖEFFEKTER

Ångermanälven nämns inte bland de vattendrag som har vattenförekomster med kraftverk som inte 
hinner omprövas i tid. Även här kommer omprövningen alldeles för sent för att miljökvalitetsnormerna 
kunna uppnås i de regleringspåverkade delarna av älven med biflöden. Ett stort antal tillrinnande 
naturliga biflöden till kraftigt modifierade sjöar med stor regleringsamplitud kommer inte att uppnå god 
ekologisk status till 2027 på grund av att omprövningarna av vattendomarna kommer för sent. När dessa 
regleringsmagasin har låga vattenstånd kommer det att saknas vandringsmöjligheter (konnektivitet) 
mellan magasin och vattendrag år 2027.  Bara i Ångermanälvens huvudavrinningsområde handlar det 
om 137 vattenförekomster. 

9. ÅTGÄRDER FÖR ATT HINDRA, 
MOTVERKA ELLER AVHJÄLPA 
NEGATIVA MILJÖEFFEKTER
10. VIKTIGA ÖVERVÄGANDEN



11. UPPFÖLJNING OCH 
ÖVERVAKNING
12. REFERENSER
BILAGA 1 SYNPUNKTER PÅ 
AVGRÄNSNINGSSAMRÅD
Bilaga 3 Rödlistade arter

Negativa miljöeffekter på flodkräfta tas inte upp i miljökonsekvensbeskrivning trots att arten finns med 
i bilaga 5 till art- och habitatdirektivet, dvs. djur- och växtarter av gemenskapsintresse for vilka 
insamling i naturen och exploatering kan bli föremål för förvaltningsåtgärder. Flodkräftan är dessutom 
är klassad som akut hotad (CR) i den svenska rödlistan. Arten är mycket känslig för 
vattenståndsförändringar. Den förekommer i flera vattenförekomster i de regleringspåverkade delarna 
Fjällsjöälven, Faxälven och Vängelälven.
Rörströmsälven – Natura 2000
Rörströmsälven finns inte med i listan över Natura 2000-områden som påverkas av vattenkraften.
I Rörströmsälven finns både hotade naturtyper och hotade arter som missgynnas av de onaturliga 
flödesförändringar som orsakas av uppströms belägna anläggningar för vattenkraftsproduktion. 
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§ 147 Dnr 2019.266 524 

 
Fiberutbyggnad 2019 - Av fibernät i Yxskaftkälen och Bred-
kälen. 
 
Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå 
de kommunala bredbandsmålen, att 90% av alla hushåll och företag ska 
ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. 
 
Kommunens investeringsram för fiberutbyggnad är 15 miljoner kronor år 
2019. Årets investeringar beslutades enligt kommunstyrelsen den 26 mars 
2019. Därefter har Servanet genomfört förnyad konkurrensutsättning och 
startat upp årets projekt. Under maj månad gick en av de upphandlade 
entreprenörerna i konkurs och förnyad konkurrensutsättning genomförs 
på nytt för berörda projekt.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att besluta enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Att avsätta ytterligare 123.000 kronor för utbyggnad av fibernät i Yx-
skaftkälen och Bredkälen. 
 

2. Att avsätta ytterligare 246.000 kronor för utbyggnad av fibernät i Ede 
med omnejd (Hammerdals ytterområden).  

 
3. Finansieras med 369.000 kronor från kommunstyrelsens utvecklings-

pott. 
_____ 
Beslut skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 148  
 
Delegationsbeslut 
 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut §  94-105 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
_____  
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§ 149  
 
Delgivningar 

 
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående me-

del i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
 Budget 2019   300 000:-  
  

Kvarstår   300 000:-  

 

b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående me-
del i kommunstyrelsens utvecklingspott: 

 
 Budget 2019   1 000 000:- 
 Bygdens intresseförening 2019, KS § 231/2018    -120 000:-  

Strömsunds skoterallians 2019, KS § 22/2019  -100 000:- 
 
 Kvarstår   780 000:- 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
_____  
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