
 
 
 
 
 
 

 

 Utsändningsdag: Tisdagen den 9 april 

  

Kallelse /Underrättelse     
 

till Sammanträde 

   

 

 

 Kommunstyrelsen 
 

 
 

2019 V 16 

 

Tisdag 
 

16 
 

April 

 

Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 
16 april 2019, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för behand-
ling av ärenden enligt föredragningslista. 

 

Kl.   08.15  Framtids- och utvecklingsförvaltningens punkt 6-7, 9-10. 

Kl.   08.45 Miljö- och byggavdelningen, punkt 8, 12-13, 17. 

Kl.   09.30 Fika. 

Kl.   10.00 Ekonomienheten, punkt 5. 

Kl.   10.30 Teknik- och serviceförvaltningen, punkt 14-15. 

Kl.   11.00 Gruppmöten.  

Kl. 12.00 Lunch 

Kl. 13.00 Gruppmöten 

Kl. 14.00 Arbetsförmedlingen  

Kl. 15.30 Leader 3sam 

Kl. 15.00 Sammanträde 

Susanne Hansson  Viktor Sjödin  
Ordförande  Sekreterare 
  viktor.sjodin@stromsund.se 
 
Vid förhinder ring 161 06 eller skicka mail i så god tid som 
möjligt! 
 

 

mailto:viktor.sjodin@stromsund.se
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Kommunstyrelsen 2019-04-16  2
  

     

     

Justering (sign) 

  

1. Kommunstyrelsens ordförande informerar 
 

2. Skrivelse med anledning av kommunens engagemang i kli-
matomställningen 
 
AU § 54/2019 
 
Bilaga sid. 1-5 

 
3. Årsredovisning 2018 – Samordningsförbundet Jämtlands Län 

 
AU § 55/2019 
 
Årsredovisning 2018 finns på intranätet och på hemsidan 

 
4. Årsredovisning 2018 - Räddningstjänst Jämtland 

 
AU § 56/2019 
 
Årsredovisning 2018 finns på intranätet och på hemsidan 
 

5. Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommu-
ner och landsting (SOU 2018:74) 
 
AU § 57/2019 
 
Bilaga sid. 6-9 
 

6. Avstängning av elev vid Hjalmar Strömerskolan - 20 mars - 2 
april 2019 
 
AU § 58/2019 
 

7. Avstängning av elev vid Hjalmar Strömmerskolan - 21 mars - 
3 april 2019 
 
AU § 59/2019 
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8. Revidering av kommunens fördjupade översiktsplaner för 
vindkraft 
 
AU § 60/2019 
 
Bilaga sid. 10-28 
 

9. Motion - Stärk Hjalmar Strömerskolan genom utökat idrotts-
utbud 
 
AU § 61/2019 
 
Bilaga sid. 29-31 
 

10. Medborgarförslag - Möjlighet att arbeta inom vården för ele-
ver på vård- och omsorgsprogrammet 
 
AU § 62/2019 
 
Bilaga sid. 32-33 
 

11. Medborgarförslag - Rösta om höghus i Strömsund 
 
AU § 63/2019 
 
Bilaga sid. 34-40 
 

12. Begäran om besked om tillstyrkan avseende vindkraft vid 
Raftsjöhöjden, Strömsunds kommun 
 
AU § 64/2019 
 
Bilaga sid. 41-45 
 

13. Begäran om besked om tillstyrkan avseende vindkraft vid 
Gåxsjö-Raftsjöhöjden, Strömsunds kommun 
 
AU § 65/2019 
 
Bilaga sid. 46-50 
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14. Införande av nytt internhyressystem 
 
AU § 66/2019 
 
Bilaga sid. 51-56 
 

15. Åtgärder för ökat antal elever på Grevåkerskolan, Hammer-
dal 
 
AU § 67/2019 
 
Bilaga sid. 57-60 
 

16.  Medborgarförslag - Gällande förbättring av Rossöcenter i 
Rossön 
 
Bilaga sid. 61-66 
 

17.  Yttrande över ansökan om bearbetningskoncession för om-
rådet Stekenjokk 
 
Bilaga sid. 67-74 
 
Enkätundersökning Vindkraft  finns på intranätet och på hemsidan  

 

18. Bestämmelser för ersättning till förtroendevald 

 
Förslag till ny bestämmelse läggs fram på sammanträde 
 

19.  Folkhälsorådet – handlingsplan  
 
Förslag till ny handlingsplan läggs fram på sammanträde 
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20. Delegationsbeslut 
 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 51-67 

 

21. Delgivningar 
 

a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 

 
 Budget 2019   300 000:-  
  

Kvarstår   300 000:-  

 

b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel 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:- 
 
 
 
 

 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Sammanträdesdatum                                                  
     

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02  Blad   1 (21) Blad  

 

Plats och tid Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.30-16.45 
 

Beslutande  Susanne Hansson (s), ordförande  
  Göran Bergström (s) 
  Gudrun Hansson (s)    
  Simon Högberg (m) 
  Kerstin Engkvist (c), tjg ersättare 

 

Övriga Viktor Sjödin, sekreterare 
 Anneli Svensson, kommundirektör 
 Bertil Johansson (s), ej tjg ersättare 
 Ingela Sonidsson, kommunledningsförvaltningen, § 51 

 Tommy Antonsson, kommunledningsförvaltningen, § 51 
 Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 52 
 Anders Bergman, miljö- och byggavdelningen, § 53, 60, 64-65 
 Tomas Hedin, miljö- och byggavdelningen, § 53, 60, 64-65 
 Elisabeth Olsson Hedin, miljö- och byggavdelningen, § 53, 60, 64-65 
 Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 57  
 Karin Holmqvist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 58-59 
  

 Utses att justera Kerstin Engkvist 
 

Justeringens Kommunkontoret, Strömsund,  
plats och tid 
 

Underskrifter  

 Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  51-67 
  Viktor Sjödin 
 

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

  Susanne Hansson 
 

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

  Kerstin Engkvist 
 

 
 ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-04-02 

Datum då anslag 2019-04-09  Datum då anslag      2019-04-30 

sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund 

för protokollet 

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

  Viktor Sjödin 
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§ 51 
 

Ändringar i föredragningslistan 

 
Följande ärenden tas bort i föredragningslistan 

 

 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verk-
samheter 
 

 Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda 
 

 Skrivelse från Riksförbundet för social- och mental hälsa 
 

 Motion om ett IT gymnasium 
 

 Delgivningar 
 

Arbetsutskottet beslut 

Föredragningslistan godkänns. 
_____  
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§  51  
 
Information om personalfrågor 
 
Ingela Sonidsson HR-chef och Tommy Antonsson HR-specialist informe-
rar kring olika personalärenden.   
 
Arbetsutskottets beslut  

  
Arbetsutskottet tar del av informationen.  
_____  
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§ 52  
 
Information om strategisk lokalförsörjning   
 
Richard Persson förvaltningschef för teknik- och serviceförvaltningen in-
formerar om aktuellt på Fjällsjöskolan. Takbyte på högstadiet beräknas 
vara klart under maj månad. Besiktning av hemkunskapen kommer ske 
under april månad. Förnyad konkurrensutsättning pågår inför återställ-
ning av FLM-skolan i Backe 
 
Eventuella försäljningar diskuteras. Underlag för beslut kommer till ut-
skottet den 14 maj. 
 
Pågående förändringar/utredningar i kommunens lokalbestånd diskute-
ras. 
 
Arbetsutskottets beslut  

  
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
_____  
 

 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02  5
  

     

     

Justering (Sign) 

  
 

§  53  
 
Information om Stekenjokk 
 
Elisabeth Olsson Hedin miljö- och hälsoskyddsinspektör informerar om 
yttrandet på ansökan om bearbetningskoncession för gruvan i Stekenjokk. 
Strömsunds kommun ska yttra sig till länsstyrelsen senast den 17 april. 
Förslag till yttrande kommer till kommunstyrelsen den 16 april.      
 
 
Arbetsutskottets beslut  

  
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
_____  
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§ 54 Dnr 2019.95 430 
 
Skrivelse med anledning av kommunens engagemang i kli-
matomställningen 
 
Vattudalens Naturskyddsförening har den 6 mars inkommit med en skri-
velse till kommunstyrelse. 
 
Vattudalens Naturskyddsförening förslag är: 
 
1. Fatt klimatanpassningsplanen skall innehålla en koldioxidbudget med 

årliga utsläppsminskningar på minst 10% i absoluta termer och uppnå 
nollutsläpp till år 2030. 
 

2. Att kontakta företag, organisationer och offentlig verksamhet inom 
kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina ut-
släpp i motsvarande grad. 
 

3. Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsfö-
retag som kommunen genom sina fonder har placeringar i. 
 

4. Att göra en kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dia-
log med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen 
nå alla invånare och elever i kommunen. 
 

Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på ovanstående skrivelse. 
_____ 
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§ 55 Dnr 2019.157 042 
 
Årsredovisning 2018 – Samordningsförbundet Jämtlands Län 
 
Årsredovisning 2018 har inkommit från Samordningsförbundet Jämtlands 
Län. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att årsredovisningen godkänns 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen godkänns 
_____ 
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§ 56 Dnr 2019.131 042 
 
Årsredovisning 2018 - Räddningstjänst Jämtland 
 
Årsredovisning 2017 har upprättats för förbundet. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att årsredovisningen godkänns 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen godkänns 
 
Deltagande i beslut 
 
Göran Bergström (s) deltar ej i beslutet  
_____ 
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§ 57 Dnr 2019.63 044 
 
Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommu-
ner och landsting (SOU 2018:74) 
 
Regeringskansliet har skickat en remiss om översyn av kostnadsutjäm-
ningen för kommuner och landsting.  
 
Ekonomichefen har upprättat ett förslag till yttrande.    
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Yttrande avges enligt upprättat förslag 
_____ 
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§ 58 Dnr 2019.168 612 
 
Avstängning av elev vid Hjalmar Strömerskolan - 20 mars - 2 
april 2019 
 
Rektor Heidi Sundelin har beslutat om omedelbar avstängning av en elev 
från undervisningen vid Hjalmar Strömerskolan enligt Skollagen, kap 5, 
§ 17, punkt 4. 
 
Avstängning av eleven omfattar tiden 20 mars - 2 april 2019. 
 
Beslutet om omedelbar avstängning ska prövas av kommunstyrelsen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att avstängningen för elev ska gälla utan tidsbe-
gränsning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Avstängningen för elev ska gälla utan tidsbegränsning. 
_____ 
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§ 59  Dnr 2019.169 612 
 
Avstängning av elev vid Hjalmar Strömmerskolan - 21 mars - 
3 april 2019 
 
Rektor Heidi Sundelin har beslutat om omedelbar avstängning av en elev 
från undervisningen vid Hjalmar Strömerskolan enligt Skollagen, kap 5, 
§ 17, punkt 4. 
 
Avstängning av eleven omfattar tiden 21 mars - 3 april 2019. 
 
Beslutet om omedelbar avstängning ska prövas av kommunstyrelsen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att avstängningen för elev ska gälla utan tidsbe-
gränsning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Avstängningen för elev ska gälla utan tidsbegränsning. 
_____ 
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§ 60  Dnr 2019.165 212 
 
Revidering av kommunens fördjupade översiktsplaner för 
vindkraft 
 
Kommunstyrelsen har gett Miljö- och byggavdelningen uppdraget att re-
videra de båda fördjupade översiktsplanerna för vindkraft från 2005 (KF 
2005-04-27 § 25) respektive 2009 (KF 2009-06-10 § 40). 

Syftet med revideringen är att: 

 sammanföra planerna till en plan,  

 förändra planerna efter den teknikutveckling som skett inom om-
rådet, 

 förbereda planerna för att sammanföras med den kommunövergri-
pande översiktsplanen vid nästa revidering. 

Arbetet har föregåtts av en medborgarenkät, utförd i början av 2019. I en-
käten har man utvärderat hur boende i kommunen upplever vindkraft 
och vilka konsekvenser vindkraften medför. Att genomföra enkäten är ett 
ställningstagande i den kommunövergripande översiktsplanen från 2014. 

Konsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kapitel kommer att utföras 
på samma sätt och med samma matris som för den kommunövergripande 
översiktsplanen från 2014: 
 

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning 
Syftet med miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen 
i översiktsplanen är att genomförandet av planen så långt det är 
möjligt kommer att främja en hållbar utveckling inom kommu-
nen. Miljökonsekvensbeskrivningen måste fokusera på den bety-
dande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan tänkas 
ha. 

 
Det nu framarbetade samrådsförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen 
för beslut om samråd 
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§ 60 forts. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner samrådsförslaget och beslutar att det skall 
skickas ut på samråd tillsammans med konsekvensbeskrivningen. 
_____ 
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§ 61 Dnr 2018.290 612 
 
Motion - Stärk Hjalmar Strömerskolan genom utökat idrotts-
utbud 
 
I en motion till kommunfullmäktige i Strömsunds kommun har Lars Lif 
(c) föreslagit att Hjalmar Strömerskolan och idrottslivet ska samarbeta så 
att alla elever med ett specialintresse, oavsett inriktning kan söka till sko-
lan. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att motionen besvaras i enlighet med upprättat för-
slag 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Motionen besvaras.  
_____ 

 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02  15
  

     

     

Justering (Sign) 

  
 

§ 62  Dnr 2018.477 770 
 
Medborgarförslag - Möjlighet att arbeta inom vården för ele-
ver på vård- och omsorgsprogrammet 
 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Strömsunds kommun 
har åtta elever vid Vård- och omsorgsprogrammet på Hjalmar Strö-
merskolan föreslagit att elever på programmet ska ges möjlighet att arbeta 
extra inom vården under studietiden. De ställer frågan varför de inte får 
arbeta extra innan de fyllt 18 år när elever på andra program får arbeta 
extra under hela studietiden. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att motionen besvaras i enlighet med upprättat för-
slag 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Motionen besvaras.  
_____ 
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§ 63  Dnr 2018.555 111 
 
Medborgarförslag - Rösta om höghus i Strömsund. 
 
Kalle Nyström har den 26 november 2018 lämnat in ett medborgarförslag 
om att folkomrösta om höghus i Strömsund. Han har senare lämnat in en 
komplettering på medborgarförslaget med tillägget att inga femvånings-
hus ska byggas i Strömsund. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget avslås i enlighet med upp-
rättat förslag 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
medborgarförslaget avslås  
_____ 
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§ 64  Dnr 2019.118 373 
 
Begäran om besked om tillstyrkan avseende vindkraft vid 
Raftsjöhöjden, Strömsunds kommun 
 
Raftsjö Vind AB har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 
Västernorrland inlämnat en ansökan om ändring av tillstånd enligt miljö-
balken för Gåxsjö-Raftsjöhöjden vindkraftanläggning. Miljöprövningsde-
legationen får endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om kom-
munen har tillstyrkt den. Miljöprövningsdelegationen begär därför be-
sked om kommunens beslut om tillstyrkan, avseende aktuell ansökan.  
 
Ansökan omfattar uppförande och drift av gruppstation om 10 vindkraft-
verk med maximal höjd på 230 meter. För vindkraftanläggningen finns 
idag ett gällande tillstånd för 16 vindkraftverk med maximal höjd på 
172,5 meter.  
 
Vindkraftsanläggningen ligger inom utpekat område nr 10, Raftsjöhöj-
den, i kommunens fördjupade översiktsplan, södra delen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt förslag 2.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens fördjupade översikts-

plan för vindbruk pekar ut aktuellt område som lämpligt för storskalig 
vindkraftsutbyggnad.  
 

2. De riktlinjer som anges i texten i planen är skriven utifrån den teknik 
och tillgängliga vindkraftverk som fanns vid det tillfället. Sedan dess 
har teknikutvecklingen gått mot högre verk med större rotordiameter. 
Möjligheten att tillvarata vindenergin har därmed blivit mer effektiv. 
Kommunstyrelsen anser att de ansökta ändringarna inte förändrar för-
utsättningarna för att nyttja det utpekade området för storskaligt vind-
bruk.  
 

3. Strömsunds kommun tillstyrker ansökan om ändringstillstånd. 
_____ 
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§ 65  Dnr 2019.119 373 
 
Begäran om besked om tillstyrkan avseende vindkraft vid 
Gåxsjö-Raftsjöhöjden, Strömsunds kommun 
 
Raftsjö Vind AB har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 
Västernorrland inlämnat en ansökan om ändring av tillstånd enligt miljö-
balken för Raftsjöhöjden vindkraftanläggning. Miljöprövningsdelegat-
ionen får endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommunen 
har tillstyrkt den. Miljöprövningsdelegationen begär därför besked om 
kommunens beslut om tillstyrkan, avseende aktuell ansökan.  
 
Ansökan omfattar uppförande och drift av gruppstation om 2 vindkraft-
verk med maximal höjd på 230 meter. För vindkraftanläggningen finns 
idag ett gällande tillstånd till för 10 vindkraftverk med maximal höjd på 
172,5 meter.  
 
Vindkraftsanläggningen ligger inom utpekat område nr 10, Raftsjöhöj-
den, i kommunens fördjupade översiktsplan, södra delen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt förslag 2.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens fördjupade översikts-

plan för vindbruk pekar ut aktuellt område som lämpligt för storskalig 
vindkraftsutbyggnad.  
 

2. De riktlinjer som anges i texten i planen är skriven utifrån den teknik 
och tillgängliga vindkraftverk som fanns vid det tillfället. Sedan dess 
har teknikutvecklingen gått mot högre verk med större rotordiameter. 
Möjligheten att tillvarata vindenergin har därmed blivit mer effektiv. 
Kommunstyrelsen anser att de ansökta ändringarna inte förändrar för-
utsättningarna för att nyttja det utpekade området för storskaligt vind-
bruk.  
 

3. Strömsunds kommun tillstyrker ansökan om ändringstillstånd. 
_____ 
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§ 66 Dnr 2019.170 280 
 
Införande av nytt internhyressystem 
 
Under en längre tid har behov av att förändra vårt nuvarande internhy-
ressystem diskuterats. Syftena har varit flera. Systemet upplevs idag som 
administrativt krångligt och tidsödande och behöver förenklas. I vissa hy-
resavtal har el och värmekostnader legat direkt på hyresgästen vilket gjort 
det svårt att jämföra kostnader mellan olika lokaler. Uppräkning och ju-
stering av avtal har inte gjorts kontinuerligt. 
 
Lokalstyrgruppen tillsatte  på initiativ av fastighetsförvaltningen en 
mindre arbetsgrupp som har tagit fram ett förslag till ny modell för in-
ternhyressystem. 
 
Modellens syfte och målsättning är att: 
• Modellen ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå 

samt vara kostnadseffektiv på sikt. 

• Vidare ska modellen klargöra riktlinjer och regler om hur fas-

tighetsförvaltningen (hyresvärd) och de kommunala förvalt-

ningarna (hyresgäster) skall agera och förhålla sig till varandra 

i lokalfrågor. 

• Riktlinjerna för lokalförsörjning, antagen av kommunfullmäk-

tige 2018-11-07, ligger till grund för hyresmodellen. 

• Modellen skall uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommunens 
verksamhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokalplanering. 

 
De viktigaste förändringar består i att: 
• alla hyresavtal, även de externa, går via fastighetsförvaltningen 
• alla kostnader ingår i hyresavtalet  
• hyresavtalen uppdateras vart tredje år 
• när och vilka investeringar som skall påverka hyresnivån har tydlig-

gjorts. 
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§ 66 forts.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Ny hyresmodell godkänns.  

 
2. Modellen börjar gälla från och med 2020-01-01 med införande under 

tre år. 
_____ 
 
 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02  21
  

     

     

Justering (Sign) 

  
 

§ 67  Dnr 2019.171 291 
 
Åtgärder för ökat antal elever på Grevåkerskolan, Hammer-
dal 
 
Antalet elever i grundskolan i Hammerdal kommer att öka från 226 elever 
höstterminen 18 till 265 elever höstterminen 24. Årskullarna har sedan 
2011 vid sex tillfällen överstigit 28 födda per år vilket innebär att klas-
serna behöver delas.  
 
Lokalytorna finns men måste omfördelas mellan de olika stadierna. Verk-
samheten har därför tillsammans med teknik- och serviceförvaltningen 
tittat på olika alternativ. Förslaget är indelat i två etapper. Etapp 1 är att 
till hösten 2019 flytta upp klass 5 till flygeln där gamla biblioteket var tidi-
gare. I den byggnadsdelen finns idag redan klass 6. 
 
Vissa anpassningar kommer att behöva göras och vi söker nu investe-
ringsmedel för detta. Åtgärderna är främst för att få bättre tillgänglighet 
till WC samt förbättra utrymme för kapprum. 
 
Investeringen beräknas till 125 000 kr. Fastighetsförvaltningen kommer 
samtidigt att göra underhållsåtgärder i den del av lokalen som anpassas 
samt i fysiksalen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut.  
 
1. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att under hösten 2019 

genomföra etapp 1. 
 

2. Investeringen beräknas till 125 000 kronor 
 

3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 
2019. 

_____ 



	
Vattudalens	Naturskyddsförening.																																																																		Förfrågan/skrivelse	
Strömsund																																																																																																																														2019‐01‐21	
	
	
Till	Kommunstyrelsen	
Strömsunds	kommun	
Strömsund	
	
	

Skrivelse	med	anledning	av	kommunens	engagemang	i	
klimatomställningen	
	
”Halten	av	växthusgaser	ska	stabiliseras	på	en	nivå	som	innebär	att	människans	påverkan	
på	klimatsystemet	inte	blir	farlig”	FN:s	klimatkonvention.	
	
Ökningen	av	jordens	medeltemperatur	ska	hållas	”väl	under	2	grader	C	och	vi	ska	”vidta	
åtgärder”	för	att	begränsa	uppvärmningen	till	max	1,5	grader.	Det	globala	klimatavtalet	i	
Paris	2015.	
	
I	slutet	av	2017	sände	fler	än	15000	forskare	från	184	länder	en	kraftig	varning	till	
mänskligheten.	De	menar	att	mänskligheten	nu	riskerar	sin	framtid	och	att	vi	med	
nuvarande	trender	rör	oss	mot	omfattande	mänskligt	lidande	och	en	katastrofal	
biologisk	utarmning.	
	
I	FN:s	klimatpanels	(IPCC)	nya	rapport	(oktober	2018),	Golbal	warming	of	1,5°C(1),	
Varnas	för	kraftigt	ökade	klimatförändringar	om	den	globala	uppvärmningen	blir	2	
grader	istället	för	1,5.	IPCC:s	rapport	pekar	mot	att	den	halva	graden	kan	bli	avgörande	
för	planetens	framtid	–	på	isarna	på	Grönland	och	Antarktis	destabiliseras	på	allvar	
någonstans	i	spannet	mellan	1,5	och	2	graders	uppvärmning.	Detta	skulle	kunna	
innebära	flera	meters	höjning	av	havsnivån.	
	
FN‐rapporten	tar	upp	hur	extrema	väderhändelser	som	torka,	tropiska	stormar	och	
översvämningar	riskerar	att	bli	betydligt	allvarligare	i	det	högre	scenariot.	Vid	två	
graders	uppvärmning	riskerar	2,4	miljarder	människor	att	utsättas	för	värmeböljor	
varje	år	och	nästan	lika	många	att	lida	av	vattenbrist.	Två	miljarder	människor	kommer	
att	beröras	av	översvämningar	år	2050,	jämfört	med	drygt	500	miljoner	idag.	Världens	
fiskfångster	förväntas	bli	hälften	så	stora	vid	två	graders	uppvärmning	i	jämförelse	med	
1,5	grad.	En	konsekvens	bland	annat	av	att	världens	korallrev	nästan	helt	dör	ut	vid	två	
grader.	
	
Miljöprofessor	Johan	Rockström	menar	att	rapporten	visar	att	den	gamla	
tvågradersgränsen	inte	längre	gäller:	
‐	Fram	tills	för	bara	några	år	sedan	trodde	vi	fortfarande	att	två	grader	var	en	hanterlig	
temperaturnivå.	Nu	förstår	vi	att	det	inte	alls	räcker,	att	två	grader	är	alldeles	för	farligt.	
Det	är	en	planetär	gräns	som	världen	ska	ta	på	yttersta	allvar.	Om	vi	väl	når	två	grader	
visar	den	senaste	forskningen	att	det	riskerar	att		obönhörligen	knuffa	oss	upp	till	nivåer	
långt	över	två	grader,	för	att	naturen	då	kan	tippa	över	och	blir	självuppvärmande	(2).	
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Det	handlar	om	förstärkningsmekanismer	genom	exempelvis	smältande	permafrost,	
utsläpp	av	metan	från	havsbotten,	regnskogsdöd	i	Amazonas	och	förlusten	av	havsisar	
på	sommaren	i	Arktis.	
	
Att	begränsa	uppvärmningen	till	1,5	grader	är	möjligt	inom	fysikens	lagar,	men	det	
skulle	enligt	rapporten	kräva	förändringar	som	saknar	motstycke.	Begränsningen	av	den	
globala	uppvärmningen	till	1,5	grader	kräver	”snabba	och	långtgående”	förändringar	
inom	energi,	industri,	byggnader,	transporter	och	städer.	
	
Runt	6000	vetenskapliga	studier	har	bidragit	med	kunskapsläget.	Det	är	nu	upp	till	
politiker	i	världens	länder	att	omsätta	rapportens	slutsatser	i	en	genomgripande	
samhällsomställning.	FN:s	klimatpanels	nya	rapport	bör	utgöra	grunden	för		den	
kommunala	omvärldsanalysen	och	politiken.	
	
År	2017	ökade	de	globala	utsläppen	av	koldioxid	för	första	gången	efter	tre	år	av	
oförändrade	utsläpp.	Men	miljöprofessor	Johan	Rockström	menar	ändå	att	
omställningen	är	möjlig.	
‐Det	som	krävs	är	att	man	sätter	vetenskapligt	baserade	gränser,	det	vill	säga	slutdatum	
för	fossil	energi.	Sverige	måste	lägga	sig	på	nollutsläpp	2030,	det	vill	säga	om	12	år.	
Sedan	måste	styrmedel	kopplas	till	de	skarpa	målen.	Ta	bort	alla	subsidier,	lägg	till	en	
kolskatt	och	sätt	gränser	–	då	finns	det	en	väg	att	klara	det	här.	
	
FN‐organet	UNHCR	analys	visar	att	det	till	år	2050	kommer	att	finnas	mellan	250	
miljoner	och	en	miljard	klimatflyktingar,	om	vi	inte	lyckas	hejda	uppvärmningen.	
	
Inför	klimatmötet	i	Paris	2015	rapporterade	världens	länder	in	sina	åtaganden	till	FN:s	
klimatpanel	och	de	motsvarar	tillsammans	en	uppvärmning	på	2,7	–	3,5	grader,	alltså	en	
nivå	som	skulle	få	förödande	konsekvenser	för	vår	jord.	Alla	aktörer	–	privatpersoner,	
organisationer,	företag,	myndigheter,	regioner,	kommuner	–	måste	nu	anstränga	sig	till	
sitt	yttersta	om	vi	ska	kunna	lyckas	vända	utvecklingen.	Även	vår	kommun.	
	
Vi	behöver	påbörja	en	reducering	av	koldioxidutsläppen	med	ett	minimum	av	årliga	
utsläppsminskningar	på	10	%	i	absoluta	termer	(3).	Det	visar	en	svensk	
forskningsgrupp	bestående	av	Uppsala	Universitet,	CEMUS,	CSD	Uppsala	och	SLU.	
	
Referenser	

1 http://ipcc.ch/report/sr15/	
2 https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/1k9m9K/rockstrom‐om‐nya‐

klimatrapporten‐vi‐har‐mindre‐an‐10‐ar‐kvar	
3 En	svensk	forskningsgrupp	(	Uppsala	Universitet,	CEMUS,CSD	Uppsala	och	SLU)	har	

tagit	fram	beräkningar	som	visar	att	en	svensk	kommun	behöver	minska	sina	
utsläpp	med	10‐15	%	per	år	för	att	göra	sin	beskärda	del	av	de	globala	
klimatåtgärderna.	
http://www.web.cemus.se/wp‐content/uploads/2017/08/Koldioxidbudget‐
och‐va%CC%88gar‐till‐en‐fossilfri‐framtid‐fo%CC%88r‐
Ja%CC%88rfa%CC%88lla‐kommun‐20171017.pdf	
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Vi	vet	att	Strömsunds	kommun	håller	på	att	ta	fram	en	klimatanpassningsplan,	för	att	nå	
målet	om	högst	1,5	graders	global	uppvärmning	och	med	siktet	inställt	på	nollutsläpp	av	
fossila	bränslen	år	2030.	
	
Vattudalens	Naturskyddsförening	föreslår	att	Strömsunds	kommun	fattar	beslut	om:	
	
A.	Att	klimatanpassningsplanen	skall	innehålla	en	KOLDIOXIDBUDGET	med	årliga	
utsläppsminskningar	på	minst	10%	i	absoluta	termer	och	uppnå	nollutsläpp	till	år	2030.	
Koldioxidbudgeten	ska	inkludera	export,	import,	sjö	–	och		flygtrafik.	Satsningar	bör	
exempelvis	göras	på	energieffektivisering	och	förnybara	energikällor,	på	en	
elförsörjning	som	är	helt	fossilfri,	på	att	minska	transporterna	och	skapa	en	fossilfri	
trafik,	på	att	minska	matens	klimatpåverkan	och	ha	en	hållbar	matproduktion	i	vårt	
närområde,	på	klimatneutrala	bostäder,	på	att	främja	hållbara	konsumtionsmönster,	på	
gröna	jobb	och	en	klimatsmart	välfärd.	
B.	Att	kontakta	alla	FÖRETAG,	ORGANISATIONER	och	OFFENTLIG	VERKSAMHET	inom	
kommunen	så	att	alla	aktörer	utarbetar	planer	för	att	minska	sina	utsläpp	i	motsvarande	
grad.	Planerna	ska	inkludera	hållbarhetsanalyser,	omställningsplaner	och	
koldioxidbudgetar.	
	
C.	Att	kommunen	inom	två	år	avyttrar	alla	innehav	i	fossilutvinningsföretag	som	
kommunen	genom	sina	FONDER	har	placeringar	i.	(se	alternativ	hos	
klimatkommunerna	),	och	istället	investerar	i	HÅLLBARA	och	FOSSILFRIA	alternativ.	
	
D.	Att	göra	en	kontinuerligt	informations‐	och	folkbildningsarbete	i	dialog	med	lokala	
organisationer,	näringsliv	och	skolor	i	syfte	att	årligen	nå	alla	invånare	och	elever	i	
kommunen.	
	
Med	en	stark	förhoppning	om	en	bekräftelse	på	mottagen	skrivelse	och	ett	snabbt	beslut	
av	kommunstyrelsen.	
	
Vänliga	hälsningar	Vattudalens	Naturskyddsförening	genom	
Anna	Andrée		vice	ordförande			070/4127735			ananandree@gmail.com	
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
2019-03-25 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Svar på skrivelse angående kommunens engagemang i kli-
matomställningen 

 
Sammanfattning av ärendet  

Vattudalens Naturskyddsförening har till kommunstyrelsen i en skrivelse 
föreslagit att Strömsunds kommun fattar beslut inom ett antal områden 
som rör klimatomställningen. Bl.a. informations- och folkbildningsinsat-
ser, koldioxidbudget samt hållbara och fossilfria fondplaceringar. 
 
 
Beslutet skickas till 

Vattudalens Naturskyddsförening 
 
Förslag till beslut och motivering 

Föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till svar på ovanstående skri-
velse. 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
Karin Stierna 
Fastighetsingenjör 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 
2019-03-25 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Vattudalens Naturskyddsförening har till kommunstyrelsen föreslagit att 
Strömsunds kommun fattar beslut om följande punkter: 
 
A Att kommunen tar fram en plan som innehåller en koldioxid-

budget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i ab-
soluta termer och uppnå nollutsläpp till år 2030. 

Svar:  Kommunen arbetar idag med en klimatanpassningsplan. 
Syftet med den är att förebygga den effekt som en framtida 
klimatförändring kan innebära för kommunens invånare och 
vår verksamhet.  
Kommunen har sedan tidigare en klimat- och energistrategi 
och den ska revideras och omarbetas utifrån det ramverk 
som länets klimatstrategi, som just nu är under framtagande, 
anger. Det finns idag inget beslut på att ta fram en koldioxid-
budget för kommunen utan den frågan får hanteras i sam-
band med arbetet med klimatstrategin. 

B Att kontakta alla företag, organisationer o offentliga verk-
samheter så att de utarbetar egna planer för att minska sina 
utsläpp. 

Svar: Strömsunds kommun kan inte kräva av andra att de tar fram 
planer. Däremot så kan enskilda, organisationer o mindre 
företag ta hjälp av vår klimat- och energirådgivning i sitt ar-
bete med klimatomställning.  

C Att kommunens fonder placeras i hållbara o fossilfria alter-
nativ. 

Svar: I kommunens placeringsriktlinjer står det att vi inte ska ha 
några innehav i fonder med exponering till fossila bränslen. 
Vi utgår från klimatkommunernas råd om gröna investe-
ringar.  

D Att kontinuerligt arbeta med informations- och fortbild-
ningsfrågor inom klimatområdet. 

Svar: Vi arbetar idag på olika sätt med information om klimatfrå-
gor men mer kan säkert göras. Vad och på vilket sätt inform-
ation ska ske bör klargöras i den omarbetade klimatstrategin.  

 
Initierare 

Vattudalens Naturskyddsförening 
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Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2019-04-01 
 
201X-XX-XX 

1 (4) 
 
Vårt dnr  
 
Ert dnr 

 

  

  Strömsunds Kommun  

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

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

 

   Finansdepartementet 
 fi.remissvar@regeringskansliet.se 
 fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se 
 

 
 
”Lite mer lika”, översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting, SOU 2018:74 
 
Våra sammanfattande synpunkter om förslagen för kommuner: 

- Förslaget om en ny verksamhetsorienterad modellstruktur med nio del-
modeller är i stort sett positivt (p 5.3). 

- Lönekostnader, som föreslås kvarstå som faktor men inkluderas i de 
olika delmodellerna, anser vi dock helt bör tas bort som ett utjämningsin-
strument.  

- En ny metod för skillnader i förskola och fritidshem som inkluderar nya 
faktorer gällande socioekonomi, gleshet och minskning av antal barn väl-
komnas (p 7.2). 

- Förskoleklass och grundskola (p 7.3) tillstyrks.  

- Förslaget för gymnasieskolan tillstyrks i huvudsak (p 7.4).  

- Den föreslagna nya delmodellen för kommunal vuxenutbildning till-
styrks (p 7.5).  

- Den föreslagna nya delmodellen för IFO tillstyrks, med undantag för va-
riabeln ”flerfamiljshus” (p. 7.6). 

- Förslagen om äldreomsorg tillstyrks (p.7.7) 

- Förslagen till modellerna ”Infrastruktur och skydd” samt ”Kollektivtra-
fik” tillstyrks. 

- Verksamhetsövergripande kostnader (nytt förlag) tillstyrks (p 7.9).  

- Det är viktigt att förslaget om införandebidrag genomförs.  
 
Övergripande anser Strömsunds kommun att det är positivt att kostnads-
ersättningar uppdateras till dagens nivå, och indexeras så långt möjligt. 
Att nivåer legat stilla sedan 1990-talet är djupt otillfredsställande, särskilt 
som en av kostnadsutjämningens principer är att ”den ska baseras på ak-
tuella och tillförlitliga data”. Två års eftersläpning kan accepteras, men allt 
därutöver bör elimineras. Utredaren har tacksamt observerat detta, men i 
liggande förslag kvarstår ändå parametrar som uppdateras mera sällan.   
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Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2019-04-01 
 
201X-XX-XX 

2 (4) 
 
Vårt dnr  
 
Ert dnr 

 

  

  Strömsunds Kommun  

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

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

 

Kap 6: Socioekonomi, gles bebyggelse och löner 
Vi instämmer i resonemanget och motiven för utjämning för socioekono-
miska skillnader i stället för härkomst. Det är också nödvändigt att gles-
bygdsförhållanden beaktas i utjämningen, vilket också föreslås av utreda-
ren.  
 
6.4 Merkostnader för skillnader i lönenivå (s 155 ff) 
Utredaren identifierar ett antal brister i lönekostnadsmodellen, men anser 
ändå att modellen bör finnas kvar och uppdateras.  
 
Strömsunds kommun menar att trots att modellen bara är påverkbar till 
viss del – exempelvis ingår i dagens modell en beräkning av taxeringsvär-
den för småhus – är det ändå så, att höga lönenivåer kompenseras. Idag är 
det kompetensbrist och hög efterfrågan på välfärdspersonal i hela landet.  
 
Vi tycker inte att det är rimligt att kommuner som har löneindex under 
100 ska betala en avgift, som fördelas till kommuner med ett index därutö-
ver. Det tycks också vara en av de faktorer som är svår att hålla aktuell; 
nuvarande lönekostnadsandelar bygger på 15 år gammal data.  
 
Förslaget (tabell 6.7) skulle för kommuner innebära, att storstäder och 
storstadsnära kommuner blir bidragstagare och alla andra kommuner blir 
betalare. Danderyd är den kommun som skulle få högst positivt utfall.  
 
Strömsunds kommun förordar att lönekostnader för kommuner tas bort 
helt som ett utjämningsinstrument.   
 
7 Kostnadsutjämning för kommuner 
 
7.2 förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Strömsunds kommun tillstyrker alla komponenter i förslaget. Särskilt bra 
är de tre nya komponenterna och ambitionen om indexering av nivåerna.  
 
De 40 miljoner kronor som föreslås fördelas för merkostnader i glesbygd 
är mycket välkomna. Vi noterar att utredaren tycker att ”beloppet är litet” 
(s 175). Strömsunds kommun har inget att invända mot högre nivåer.  
 
7.3 Förskoleklass och grundskola 
Strömsunds kommun tillstyrker även förslagen i denna delmodell.  
Det är högst angeläget att beloppsnivåerna framledes hålls aktuella.  
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Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2019-04-01 
 
201X-XX-XX 

3 (4) 
 
Vårt dnr  
 
Ert dnr 

 

  

  Strömsunds Kommun  

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

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

 

Beträffande det riktade statsbidraget med socioekonomisk profil, som av-
ses permanentas och ligga utanför utjämningen, anser Strömsunds kom-
mun att bidraget borde ligga i modellen.  
 
Generellt har små kommuner starkt begränsade resurser för att söka rik-
tade statsbidrag.  Erfarenhetsmässigt vet vi att många kommuner därför 
avstår helt från att söka.  
Strömsunds kommun anser det inte vara rimligt att någon enda kommun 
tvingas avstå att göra detta på grund av begränsade administrativa resur-
ser.  
 
7.4 Gymnasieskola 
Strömsunds kommun tillstyrker förslaget.  
Vi är dock tveksamma till förslaget uppdrag till Skolverket om att årligen 
samla in budgeterade kostnader och antal elever på IV från kommunerna. 
Det innebär ett merarbete. Vi hoppas att det finns något annat sätt att upp-
datera genomsnittskostnaden det gäller, vilket i sig är angeläget. Ett bra 
alternativ presenteras på sid 204, som bygger på en fastställd kostnad som 
räknas upp årligen. Vi utgår från att det är den faktiska kostnaden, inte 
budget, som används. 
 
Vi ser det som positivt med korrigeringen nedåt av gymnasieskolors stor-
lekar i modellen. 
 
7.5 Kommunal vuxenutbildning 
Strömsunds kommun tillstyrker den nya delmodellen.  
 
7.6 Individ- och familjeomsorg 
Strömsunds kommun föreslår följande beträffande det nya förslaget:  
1. Tillägget för beräknade lönekostnadersättningar slopas.   
2. Variabeln ”andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-1975” ändras till 

”andel boende i flerfamiljshus med hyresrätt byggda 1965-1975”.  
 

Vi anser att dyra bostadsrätter, där människor med god ekonomi bor, inte 
ska ligga till grund för utjämningen av IFO-kostnader. Däremot måste gi-
vetvis hyreshusen göra det under rådande boendestruktur. Vi inser att 
denna detalj inte är särskilt tung i sammanhanget, men när systemet refor-
meras kan även detta rättas till.  
 
Strömsunds kommun tillstyrker i övrigt förslaget. Det är positivt med 
förnyelse av variablerna, så att påverkansmöjligheterna minimeras.  
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Vårt dnr  
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  Strömsunds Kommun  

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

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

 

7.7. Äldreomsorg 
Strömsunds kommun tillstyrker förslaget. En ny komponent för hem-
tjänst i glesbygd välkomnas särskilt, liksom att ålderstigna komponenter 
uppdateras. Det är beklämmande att exempelvis milersättningen i dagens 
system bygger på 2009 års prisnivå  
(s 229). Hög tid för uppdatering, oavsett vad som i övrigt händer med ut-
redningens förslag.  
 
Beträffande utfallet av förslagen konstaterar utredaren att ”mer än hälften 
av förändringen ( -560 milj kr) förklaras av att lönekostnadsutjäm-
ningen….inkluderats….”. Strömsunds kommun förordar som sagt att lö-
nekostnadsfaktorn tas bort.  
 
7.8 Infrastruktur och skydd  
Strömsunds kommun tillstyrker den nya delmodellen. 
 
7.9 Verksamhetsövergripande kostnader 
Strömsunds kommun tillstyrker den nya delmodellen. 
 
 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
2019-03-22 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2019.0228 

Utredare/handläggare 
Anders Bergman/Tomas Hedin 

Nämnd/styrelse 
Till Kommunstyrelsen  

 
 

Revidering av kommunens fördjupade översiktsplaner för 
vindkraft 

Ärende 
 
Kommunstyrelsen har gett Miljö- och byggavdelningen uppdraget att re-
videra de båda fördjupade översiktsplanerna för vindkraft från 2005 (KF 
2005-04-27 § 25) respektive 2009 (KF 2009-06-10 § 40). 

Syftet med revideringen är att: 

 sammanföra planerna till en plan,  
 förändra planerna efter den teknikutveckling som skett inom om-

rådet, 
 förbereda planerna för att sammanföras med den kommunövergri-

pande översiktsplanen vid nästa revidering. 

Arbetet har föregåtts av en medborgarenkät, utförd i början av 2019. I en-
käten har man utvärderat hur boende i kommunen upplever vindkraft 
och vilka konsekvenser vindkraften medför. Att genomföra enkäten är ett 
ställningstagande i den kommunövergripande översiktsplanen från 2014. 

Konsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kapitel är utförd på samma 
sätt och med samma matris som för den kommunövergripande översikts-
planen från 2014: 
 

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning 
Syftet med miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen 
i översiktsplanen är att genomförandet av planen så långt det är 
möjligt kommer att främja en hållbar utveckling inom kommu-
nen. Miljökonsekvensbeskrivningen måste fokusera på den bety-
dande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan tänkas 
ha. 

 
Det nu framarbetade samrådsförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen 
för beslut om samråd 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
2019-03-22 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2019.0228 

Utredare/handläggare 
Anders Bergman/Tomas Hedin 

Nämnd/styrelse 
Till Kommunstyrelsen  

 
Bilagor 
 
Förslag till revidering av fördjupad översiktsplan för vindkraft i 
Strömsunds kommun, med ställningstaganden (Bilaga 1) 
 
Kartmaterial (Bilaga 2) 
 
Enkätundersökning om upplevelsen av vindkraft i Strömsunds kommun 
(Bilaga 3) 
 
Konsekvensbeskrivning med två kartor (Bilaga 4) 
 
Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner samrådsförslaget och beslutar att det skall 
skickas ut på samråd tillsammans med konsekvensbeskrivningen. 
 
 
 

Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
  

 

11



Vindkraft 
 
Planeringsförutsättningar 
Regeringen har pekat ut vindkraft som en viktig energikälla för att reducera utsläppen av 
växthusgaser och för att klara en övergång till förnybar energiproduktion. Flera myndigheter 
delar på ansvaret för att främja planeringen av vindkraft. Den kommunala översiktsplanen har 
här en viktig roll.  
 
Strömsunds kommun har överlag sett goda vindförhållanden och goda förutsättningar för 
etablering av vindkraft. Vindkartan visar på att det finns många bra vindlägen dels i 
högfjällsområdena, men också på flera platser i skogslandet. För att ett område ska 
bedömas ha goda vindförhållanden ska det blåsa mer än 7,2 m/s i årsmedelvind, på 100 
meters höjd ovan mark (Energimyndighetens kriterier för utpekande av riksintresse för 
vindbruk). 
 
Energimyndigheten har pekat ut sju områden som är av riksintresse för elproduktion från 
vindkraftverk i Strömsunds kommun. Alavattnet-Havsnäs, ett område väster om Hammerdal, 
två områden mot gränsen till Ragunda kommun, ett område norr om Tåsjö, samt två områden 
väster om Fyrås. (Bilaga) 
 
Sedan 2005 har det funnits en fördjupad översiktsplan för Vindkraft i Strömsunds kommun 
(antagen av Kommunfullmäktige 2005-04-27), samt en fördjupad översiktsplan för vindkraft, 
södra delen (antagen av Kommunfullmäktige 2009-06-10). Planerna har behandlats som ett 
tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen. Syftet med fördjupningarna har varit att 
underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft i kommunen. 
 
Vindkraft i landskapet 
Utbyggnaden av vindkraften förändrar landskapet. Det är av största vikt att förändringen 
genomförs medvetet med hänsyn till varje landskaps unika betydelse idag och i framtiden. En 
stor omsorg måste läggas vid planering av både parker och av enstaka verk. Naturmiljöerna 
har stor betydelse för allmänhetens vardagsliv och fritid. Därför är det viktigt att förändringen 
av landskapet sker i en demokratisk process där olika anspråk och synsätt kan komma fram. 
Detta är viktigt både för att få en god hushållning med landskapets värden, men också för att 
få acceptans hos en bredare allmänhet för utbyggnad av vindkraften.  
 
Vindkraft i Strömsunds kommun 
I Strömsunds kommun är merparten av de anvisade områdena för storskalig 
vindkraftsproduktion redan etablerade (byggda eller tillståndsgivna) vid denna plans 
upprättande. Vid årsskiftet 2018/19 fanns 86 färdigbyggda och 67 under uppförande. När 
dessa är byggda kommer de tillsammans att producera lite drygt 1,4 TWh el årligen. 
Strömsunds kommun tillhör de kommuner i landet med mest produktion av vindkraftsel. 
 
Därutöver finns det tillstånd för att bygga ytterligare ett femtiotal vindkraftverk, varav de 
flesta är under prövning för ändringstillstånd i syfte att få bygga högre, men färre 
vindkraftverk. 
 
Teknikutvecklingen har varit stor inom vindkraftsbranschen. Trenden har gått mot högre torn, 
större rotordiametrar och ökad produktion per vindkraftverk. Teknikutvecklingen har 
inneburit att de äldre vindkraftverken i kommunen kan vara ekonomiskt lönsamma att byta ut. 
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Sådana generationsskiften kan öka producerad vindkraftsel utan att ytterligare områden tas i 
anspråk. 
 
Enkätundersökning 
I början av 2019 lät kommunen utföra en enkät bland boende berörda av 
vindkraftsetableringar i kommunen, samt en slumpvis utvald referensgrupp i kommunen. 82 
av totalt 467 utskickade enkäter besvarades (svarsfrekvens 18%). Utvärderingen genomfördes 
av en extern aktör, i enlighet med ställningstagandet i den nu gällande översiktsplanen: 
 

”Då vindkraften redan fått ta i anspråk delar av kommunens areal, anvisad för vindkraft, 
bör inga ytterligare nya vindkraftsområden för storskalig vindkraftsproduktion anvisas, 
före en utvärdering av hur de byggda verken upplevs och vilka konsekvenser de medför 
genomförts”.  
 

Utvärderingen visade bland annat att en majoritet av de svarande (64%) inte ansåg sig störda 
av vindkraftverken, oavsett avstånd till dessa. Av de som har fler än 10 vindkraftverk i sin 
närhet (inom 5 kilometer) upplever sig 45% vara störda. 30% av de svarande är positiva till att 
det byggs fler verk i kommunen, 23% anser att det är tillräckligt som det är nu och 16% anser 
att det inte borde ha byggts någon vindkraft i kommunen.  
 
Hela undersökningen finns att läsa som bilaga. 
 
 
 
Ställningstagande 
 

• Kommunen ställer sig positiv till utbyggnad av vindkraft i de utpekade områdena (se 
bilaga) Vad avser övriga områden ska ingen vindkraft byggas inom områden med 
utpekade motstående riksintressen, nationalparker, naturreservat eller natura 2000 
områden. Nya vindkraftverk ska byggas längre än 1000 meter från befintliga 
bostadshus. 

 
• Områden som ska byggas ut ska utnyttjas så resurseffektivt som möjligt, med hänsyn 

tagen till gällande riktvärden för buller och skuggor. Kommunen är positiv till 
”generationsskifte” inom redan befintliga vindparker . 

 
• Kommunen ska verka för införande av händelsestyrd hinderbelysning i såväl prövning 

som tillsyn. 
 

• ”Gårdsverk” som inte har till syfte att strömförsörja den egna strömlösa fastigheten 
bör undvikas. 

 
• Kommunen ska arbeta för att vindkraftsetableringar ger så stor lokal nytta som möjligt 

vid uppbyggnad, drift och nedmontering av anläggningar, samt utbildningar inom 
vindkraftsområdet.  

13



14



Konsekvensbeskrivning 

 

 

Sammanfattning 

För att skapa beredskap inför den framtida utvecklingen och kunna hantera både nya 
framtida vindkraftsprojekt och uppgraderingar av redan befintliga 
vindkraftsanläggningar gör Strömsunds kommun en revidering av den fördjupade 
översiktsplanen för vindkraft. I plan- och bygglagen (2010:900) samt miljöbalken 
(1998:808) finns det krav på att denna typ av vägledande dokument ska genomgå en 
konsekvensbedömning och för de delar som kan väntas medföra en ”betydande 
miljöpåverkan” ska metoden för strategisk miljöbedömning användas. (1, 2) 

 

 

Inledning 

För att skapa beredskap inför den framtida utvecklingen och kunna hantera både nya 
och framtida vindkraftsprojekt och uppgraderingar av redan befintliga 
vindkraftsanläggningar behöver kommunen en ny fördjupad översiktsplan inom 
området. De gällande fördjupningarna från 2005 och 2009 har varit viktiga för 
kommunen men nu behövs en översyn och revidering. (3, 4) Uppdateringen är 
särskilt påkallad utifrån den teknikutveckling som sker inom området. 

 

  

Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning 

Miljöbedömningen och konsekvensbeskrivningen av den fördjupade översiktsplanen 
görs för att planen så långt som möjligt ska främja en hållbar utveckling inom 
kommunen. 

 

Målet med konsekvensbeskrivningen är att belysa frågorna från flera håll. I 
materialet finns källhänvisningar i form av siffror inom parantes efter varje 
påstående. Siffrorna ger en återkoppling till källförteckningen längst bak i materialet. 
Källhänvisningen är tänkt att även fungera som en väg för ytterligare kunskap och 
att bidra med argument i den demokratiska planprocessen. 

 

Måluppfyllelse, når vi målen/visionen? 

Vid genomgång av Vision 2030 i den gällande översiktsplanen konstateras att 
samtliga utvecklingsmål inte berör revideringen av de fördjupade översiktsplanerna. 
I översiktsplanen redovisas i visionen under rubriken Utbildning och kompetens bland 
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annat att man ska prioritera ett bra samarbete med det lokala näringslivet och att det 
ska finnas goda utbildningsmöjligheter på alla nivåer. Ställningstagandet om lokal 
nytta i den reviderade fördjupade översiktsplanen kan ses som en vidare utveckling 
av detta. I avsnittet Näringsliv och arbetsmarknad pekas på vikten att planera för ett 
utvecklat och mångfacetterat näringsliv. (5) I detta perspektiv kan en revidering av 
de tidigare fördjupade översiktsplanerna om vindkraft ses som en del av detta. På 
samma sätt kan den nya fördjupade översiktsplanen om vindkraft även anses kunna 
uppfylla resonemanget om hållbarhet eftersom revideringen bland annat har som 
mål att ta hänsyn till förbättrad teknik inom området.  

 

 

Motverkar eller samverkar planen med översiktsplanens ställningstaganden? 

Vid en genomgång av ställningstaganden i den reviderade fördjupningen 
vindkraftsplanen och de ställningstaganden som finns i kommunens gällande 
översiktsplan konstateras att det inom vissa områden finns större risker för 
intressekonflikter än andra. Vid genomgången har det även uppmärksammats att 
flera av ställningstagandena kan samverka, vilket bör ge en positiv effekt. De 
motverkande ställningstagandena ställer högre krav på hur dessa hanteras i 
kommande planering och ärendehantering från kommunens sida. En redovisning 
lämnas i nedanstående matris där grönt markerar samverkan och rött markerar 
motverkande ställningstaganden. 

 

 Markanvändning Resurseffektivt Hinderstyd 
belysning 

Gårdsverk Lokal 
nytta 

Befolkning     X 
Näringsliv X     
Kommunikationer      
Teknisk försörjning  X    
Bebyggelseområden 
LIS 

     

Tillgänglighet      
Miljö- och 
riskfaktorer 

X     

Areella näringar X X     
Natur- kultur o 
friluftsvärden 

X     

Besöksnäringar      
Områden för 
produktion 

X     

 

Miljö- och riskfaktorer/markanvändning 

I ett av ställningstagandena under rubriken Miljö- och riskfaktorer anger kommunen 
att man ska värna de tysta miljöer som finns. I översiktsplanen finns ingen närmare 
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redogörelse vad vilka områden man syftar på. (5) Naturvårdsverket refererar till 
Europeiska miljöbyråns (EEA) rapport Good guide on quitet areas när man menar att 
tysta områden snarare ska likställas med lugna områden som inte är utsatta för 
oönskat eller skadligt ljud orsakat av människors verksamhet.(6, 7) I den fördjupade 
översiktsplanen finns inget särskilt resonemang om hur man förhållit sig till tysta 
områden vid etablering av vindkraftverk. 

 

Areella näringar/markanvändning 

I den fördjupade översiktsplanen ligger samtliga utpekade områden för storskalig 
vindkraft inom skogsområdena i kommunen. I översiktsplanen finns det några 
ställningstaganden som rör dessa områden under rubriken Areella näringar. (5) 

I den gällande översiktsplanen har kommunen bland annat ett ställningstagande om 
jakt som kan beröras av ställningstagandet om lokalisering av vindkraft: ”För jakten 
viktiga områden, med vildmarkskaraktär, bör skyddas i den kommunala planeringen.” Inget 
förtydligande finns i översiktsplanen om vilka områden man syftar på. (5) Frågan 
berör dock delar av befolkningen. I kommunens enkät uppgav 12 svarande av 82 att 
de upplevde en mycket eller väldigt mycket försämrad jakt till följd av 
vindkraftverk. (8) 

 

 

Det tredimensionella begreppet hållbar utveckling 

Miljöbedömningen av kommunala planer syftar till att integrera miljöaspekter och 
främja en hållbar utveckling av samhället. I miljöbalkens portalparagraf anges bland 
annat att en hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Mark, vatten och övrig fysisk miljö ska 
används så att en långsiktig och god hushållning tryggas utifrån ekologisk, social och 
samhällsekonomisk synpunkt. (2)  

 

Miljökonsekvenser 

För att beskriva miljökonsekvenserna av den reviderade fördjupade översiktsplanen 
för vindkraft har de nationella miljömålen ställt mot de enskilda ställningstagandena. 
(9) Nedanstående matris ger en summering av inverkan på de nationella miljömålen, 
där grönt markerar samverkan och rött markerar motverkande ställningstaganden. 

 

 Lokalisering Resurseffektivt Hinderstyd 
belysning 

Gårdsverk Lokal 
nytta 

Begränsad 
klimatpåverkan 

 X    

Frisk luft  X    
Bara naturlig 
försurning 

 X    
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Giftfri miljö      
Skyddande 
ozonskikt 

     

Säkerstrålmiljö      
Ingen övergödning  X    
Levande sjöar och 
vattendrag 

     

Grundvatten av 
god kvalitet 

     

Myllrande 
våtmarker 

     

Levande skogar      
Ett rikt 
odlingslandskap 

     

Storslagen fjällmiljö X     
God bebyggd miljö X  X   
Ett rikt växt- och 
djurliv 

X XX    

 

Planen kan anses gynna miljömålen En begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara 
naturlig försurning och Ingen övergödning under förutsättning att energin från 
vindkraftverken kommer att ersätta energi producerat med exempelvis fossila 
bränslen. (10, 11, 12, 13) Planen kan gynna även miljömålen Storslagen fjällmiljö, God 
bebyggd miljö och Ett rikt växt och djurliv utifrån ställningstaganden om lokalisering av 
vindkraftverk. (14, 15, 16) 

 

Vid en jämförelse mellan miljömålet Ett rikt växt och djurliv (16) samt 
ställningstagandet om resurseffektivisering av vindkraftverken finns det både 
möjligheter att detta skulle kunna minska risken för döda och skadade djur och öka 
risken. I Naturvårdsverkets rapport om vindkraftens påverkan på fåglar och 
fladdermöss konstateras att vindkraft generellt är ett större problem för fladdermöss 
än för fåglar. Detta resonemang för dels på grund av att det är fler fladdermöss som 
dödas samt att det endast rör några få arter. I rapporten konstateras att 
fågeldödligheten ökar med vindkraftverkens storlek. Samtidigt så menar författarna 
att man i förhållande till installerad effekt och mängden producerad el kan se en 
mindre fågeldödlighet vid en ökande storlek på vindkraftverken. När det behövs 
färre nya stora vindkraftverk för att producera samma mängd el jämfört med äldre 
små verk antar man att den totala dödligheten minskar per anläggning. Någon 
likande undersökning bland fladdermöss är inte genomförd. I rapporten påpekas att 
man för att minska risken för negativ påverkan från vindkraftverk på fåglar i första 
hand bör undvika att bygga anläggningar på fågelrika platser, särskilt områden som 
används under häckning, övervintring eller rastning under flyttning. Den viktigaste 
åtgärden att skydda fladdermöss vid vindkraftverk är att anpassa driften av 
vindkraftverken. Författarna pekar på möjligheten att låta vindkraftverken stå stilla 
under de tider och väderförhållanden då aktiviteten av fladdermöss i rotorhöjd är 
som mest frekvent. (17) 
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Sociala konsekvenser 

Vid en genomgång av ställningstagandena i den reviderade fördjupade 
översiktsplanen noterades några tydliga sociala effekter. En redovisning lämnas i 
nedanstående matris där grönt markerar samverkan och rött markerar motverkande 
ställningstaganden. 

 

 Lokalisering Resurseffektivt Hinderstyrd Gårdsverk Lokal nytta 

Befolkning, alla   X  X 
Befolkning, 
kvinnor 

     

Befolkning, män      
Befolkning, 
flickor 

     

Befolkning, 
flickor 

     

Befolkning, 
pojkar 

     

Befolkning, 
samer 

X X     

Befolkning, 
övriga 
minoriteter 

     

Befolkning, 
funktionsnedsatta 

     

Befolkning, äldre      
 

I naturvårdsverkets rapport 6497 från 2012 redovisas flertalet exempel på hur 
etableringar av vindkraftsverk skapat både direkta arbetstillfällen och kringeffekter 
som gynnat den lokala befolkningen. (18) Detta gör det troligt att effekten av 
ställningstagandet om lokal nytta kan antas gynna kommunens befolkning. Den del 
av ställningstagandet som rör fortsatta utbildningar inom vindkraft skulle kunna ha 
en tydligare positiv effekt på yngre och kommunmedlemmar i arbetsför ålder. 

I enkäten uppgav 15 av de 82 svarande att de var mycket eller väldigt mycket störda 
av ljus. (8) Utifrån dessa svar kan ställningstagandet om att verka för hinderstyrd 
belysning på vindkraftverken positivt. 

I naturvårdverkets rapport 6497 diskuteras bland annat resultatet från en enkätstudie 
om livskvalitet i samebyar. En av de största faktorerna för upplevd psykosocial stress 
uppges vara konkurrensen med bland annat vindkraftsanläggningar om 
betesmarken. Möjligheten att få påverka utvecklingen för betesmarken anses av 
rapportens författare vara en viktig faktor till livskvalitet för renägare. (18) 
Renskötseln är viktig traditionsbärare av den samiska kulturen och har ett stort 
symbolvärde. (19) En påverkan på renskötseln i dessa sammanhang skulle även 
kunna ses som en påverkan på den samiska befolkningen. I skriften om 
miljökonsekvensbeskrivningar och samisk markanvändning pekas bland annat 
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uppförandet av vindkraftparker ut som hot mot det samiska kulturlandskapet. (20) 
Detta kan vara viktiga aspekter att ta hänsyn till i kommande tillståndsprövningar. 
Ställningstagandet att vindkraft inte ska prioriteras inom områden med motstående 
intressen, exempelvis inom riksintresse rennäring, bör utifrån samma resonemang 
kunna vara positivt för den samiska befolkningen. 

 

Samhällsekonomiska konsekvenser 

Vid bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna av den reviderade fördjupade 
översiktsplanen har i huvudsak de samhällsekonomiska aspekterna beaktats. Nedan 
finns en matris som beskriver den bedömda påverkan på kommunens 
folkhälsoprogram. (21) Folkhälsan har en stor betydelse för samhällsekonomin och 
flera av målen har både direkt och indirekta ekonomiska aspekter. En redovisning 
lämnas i nedanstående matris där grönt markerar samverkan och rött markerar 
motverkande ställningstaganden. 

 

 Lokalisering Resurseffektivt Hinderstyrd Gårdsverk Lokal 
nytta 

Delaktighet och 
inflytande 

     

Utbildning och 
arbete 

    X 

Barn och ungas 
uppväxtvillkor 

     

Hälsofrämjande 
miljöer 

     

Alkohol, 
narkotiska, 
doping, tobak och 
spel 

     

 

I kommunens folkhälsoprogram betonas vikten av delaktighet och inflytande. I den 
reviderade planen finns inget särskilt ställningstagande om detta, men planprocessen 
inbjuder till möjligheten att påverka. Planens ställningstagande om lokal nytta kan 
anses samverka med folkhälsoprogrammets mål om utbildning och möjlighet till 
arbete. (21) Slutsatsen stärks bland annat utifrån de slutsatser om effekter av 
vindkraftsetableringar som redovisas i Naturvårdsverket rapport 6497. (18) 

 

 

Riksintressen 

Geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika 
samhällsintressen kan pekas ut som områden av riksintressen. I 
miljöbalkspropositionen framgår det bland annat att bestämmelserna i 3 kapitlet och 
4 kapitlet miljöbalken om exempelvis riksintressen är avvägningsregler. Dessa ska 
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användas vid situationer då samhället har väsentliga intressen att bevaka från 
markpolitiska utgångspunkter. Riksintressena redovisar vilka intressen som bedöms 
ha särskild betydelse för samhällsutvecklingen och ska ges företräde framför andra 
intressen när markanvändningsfrågor ska avgöras. (22) 

Vid en genomgång av riksintresseområdena för vindbruk kan konstateras att de 
flesta av dessa återfinns som utpekade områden i den reviderade fördjupningen av 
översiktsplanen. Riksintresset kring Frostberget (norr om Tåsjön, på gränsen mot 
Dorotea kommun) pekas dock inte ut som område för vindkraft i fördjupningen. (23) 

 

Överlappande riksintressen 

Miljöbalkspropositionen menar att man vid bedömningen av den lämpligaste 
användningen av ett område alltid bör pröva möjligheten att samtidigt utnyttja ett 
område för flera verksmeter och att utgångspunkten ska vara miljöbalkens mål om 
hållbar utveckling. (22) När konflikter uppstår mellan olika riksintressen föreskrivs i 
3 kapitlet 10 § miljöbalken att företräde ska ges åt det eller de ändamål som främjar 
en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. (2) I 
några av riksintresseområdena för energiproduktion finns överlappningar med 
andra riksintressen: (23, 24) 

 I den södra delen av området kring Havsnäs vindpark samt en liten del av det 
västra hörnet av Ögonfägnadens vindpark samt östra hörnet av Bodhögarnas 
vindkraftspark finns även riskintresseområden för rennäring. 

 Riksintresseområdet för energiproduktion som ligger norr om Raftsjöhöjden 
tangerar ett riksintresse för naturvård vilket också är naturreservat och Natura 
2000 område.  

 Inom riksintresset för energiproduktion vid Åskälens vindpark finns i den 
nordvästra delen ett naturreservat kring Skarpåsbodarna. 

 

 

Strategisk miljöbedömning 

I 6 kapitlet miljöbalken föreskrivs att en strategisk miljöbedömning av en plan ska 
fokusera på den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan tänkas 
ha. (2) Den reviderade fördjupade översiktsplanen har en övergripande inriktning 
och miljöbedömningen kommer utifrån detta att hålla en generell och översiktlig 
inriktning (25) 

Som nollalternativ i miljöbedömningen har de tidigare fördjupade översiktsplanerna 
använts. 

 

Miljökvalitetsnormer 
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Utifrån 5 kapitlet miljöbalken har det beslutats om förordningar och föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer för buller, utomhusluft och vattenkvalitet. Gemensamt för 
samtliga miljökvalitetsnormer är att de utgår från tillståndet i miljön och vad 
människa och natur förväntas kunna utsättas för utan att ta för stor skada. (26)  

Vid en genomgång av gällande miljökvalitetsnormer konstateras att ingen av dem 
berör den reviderade fördjupade översiktsplanen. 

 

Betydande miljöpåverkan 

Enligt 6 kapitlet miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska planer 
som medför betydande miljöpåverkan innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. (2, 
27) Utifrån miljöbedömningsförordningen kan man konstatera att den del av planen 
som är vägledande för tillståndsmyndigheten när den ska fatta beslut om tillstånd 
anses falla under begreppet ”betydande miljöpåverkan”. (27) 

 

Vindkraft 

Strömsunds kommun har sedan tidigare två fördjupade översiktsplaner om 
vindkraft: Vindkraft i Strömsunds kommun (antagen 2005) och Vindkraft i Strömsunds 
kommun, södra delen (antagen 2009). (3, 4) De båda har varit viktiga för utvecklingen 
av vindkraft i kommunen med behöver nu uppdateras som en följd av 
teknikutvecklingen inom området och förändrade riksintresseområden. I den nya 
planen kvarstår i huvudsak de utpekade områdena från 2005 och 2009 års plan, men 
med förändrat ställningstagande kring högsta totalhöjd för vindkraftverken. 

 

Området runt Bleka 

Det utpekade området runt Bleka är inte riksintresse för vindbruk. Området är inte 
ianspråktaget av en vindkraftspark. (23) Inom området finns några nyckelbiotoper 
redovisade på Skogens pärlor. (28) 

 

Området runt Bodhögarnas vindpark 

Det utpekade området runt Bodhögarnas vindpark är riksintresse för vindbruk. I 
området finns tillstånd för en vindkraftpark, men det är ännu inte ianspråktaget. (23) 
I det östra hörnet av området överlappar det med riksintresseområdet för rennäring. 
(29) Inom området finns flera nyckelbiotoper och kulturhistoriska objekt. (28) 

 

Området söder om Görvik 

Det utpekade området söder om Görvik är inte ianspråktaget av någon vindpark. 
Området är inte riksintresse för vindbruk men överlappar delvis ett riksintresse för 
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rennäring inom Jijnjevaerie sameby. (23, 29) Det utpekade området tangerar även två 
rastbeten som samebyn visar på som strategiska rastbeten. (30) 

Med hänsyn tagen till erfarenheten från dagens forskning om vindkraftverks 
påverkan på renar finns det en tydlig risk för störningar inom området. Ett rastbete 
används för vila och bete under flytten av renarna. (31) I naturvårdsverkets rapport 
vittnar renskötare om att renar som betar i närheten av vindkraftparker är mer 
oroliga och gärna rör sig bort från området trots att det finns god tillgång på bete. 
Vid en samlad bedömning av forskningen menar författarna till rapporten att 
vindkraftsparkernas utbyggnadsfas har negativ effekt på renar både i skogslandskap 
och i kustlandskap. Undvikandeeffekterna orsakas troligen av en ökad mänsklig 
aktivitet. Liknande effekter har även uppmärksammats vid byggande av 
kraftledningar. Undvikandeeffekten var störst i närområdet och avtog med ökande 
avstånd. För vindkraftverkens driftsfas anges att det finns ungefär lika många fall 
där man inte funnit någon mätbar negativ effekt på renar som fall där man funnit 
effekter under driftsfas. De olika studierna har gjorts i olika studieområden med 
olika landskap, bete och förutsättningar för renskötsel. I ekologiska studier 
förekommer ofta variationer som inte kan kontrolleras i experiment, exempelvis kan 
både klimat och väderlek bidra till variationen. (32) Ytterligare studier av 
vindkraftens effekter på renar pågår. (33)  

Inom området finns också några kulturhistoriska objekt redovisade hos 
Skogsstyrelsen. (28) 

 

Området runt Havsnäs vindpark 

Området runt Havsnäs vindpark är utpekat som riksintresse för vindbruk. Området 
är delvis ianspråktaget. (23) I den södra delen av det utpekade området överlappar 
det ett riskintresseområde för rennäring för Ohredahke sameby. (34) Området 
beskrivs på Sametingets karttjänst som ett uppsamlingsområde. (35)  

 

Området vid Lövberget 

Området runt Lövberget är inte utpekat som riksintresse för vindbruk. Området är 
inte ianspråktaget av några vindkraftverk. (23) Inom området finns flera 
nyckelbiotoper. Området gränsar direkt mot naturreservat i både Dorotea och 
Sollefteå kommun. (28) Vid en eventuell prövning kommer vindkraftverkens 
påverkan på naturvärdena att behöva belysas. 

 

Området vid Mångmansberget 

Området runt Mångmansberget är inte utpekat som riksintresse för vindbruk. 
Området är inte heller ianspråktaget av något vindkraftverk. (23) 
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Området vid Raftsjöhöjden 

Området runt Raftsjöhöjden är riksintresseområde för vindbruk. Området är 
ianspråktaget av flera anläggningar.  (23) Området tangerar ett riksintresse för 
naturvård vilket också är naturreservat och Natura 2000 område. (24) Vid prövningar 
kommer vindparkens påverkan på de skyddade naturområdena att behöva belysas. 

 

Området vid Stamåsen 

Området är vid Stamåsens vindkraftspark är inte utpekat som riksintresse för 
vindbruk. Området är ianspråktaget av ett bolag. (23) Inom området finns 
delområden med höga naturvärden.(28) 

 

Området runt Åskälens vindkraftspark 

Det utpekade området runt Åskälens vindkraftspark är också riksintresse för 
vindbruk. Området är anspråktaget av ett bolag. (23) I den nordvästradelen av 
området finns ett naturreservat kring Skarpåsbodarna. (24) I området finns även 
andra delområden med höga naturvärden och kulturhistoriska objekt. (28) Vid 
tillståndsprövningar i området behöver påverkan på dessa värden beaktas.  

 

Området vid Ögonfägnadens vindkraftpark 

Det utpekade området runt Ögonfägnadens vindkraftspark är även riksintresse för 
vindbruk. Området är ianspråktaget av ett bolag. En liten del av det västra hörnet av 
Ögonfägnadens vindpark överlappar även med riskintresseområde för rennäring där 
delar av området är ett uppsamlingsområde för Jinjevaerie sameby. (29, 30) Inom 
området finns även några nyckelbiotoper redovisade hos Skogsstyrelsen. (28)  

 

Miljömål 

Konsekvensbeskrivningen av den reviderade fördjupade översiktsplanen för 
vindkraft har kommit fram till att det framför allt är miljömålet Ett rikt växt- och 
djurliv som kan påverkas. Detta eftersom vindkraftverk kan ha inverkan på 
framförallt fladdermöss och fåglar (17) och det kräver i huvudsak inventeringar för 
att om möjligt bedöma de exakta riskerna med lokaliseringen. Detta kommer att 
prövas vidare i samband med varje tillståndsprövning enligt miljöbalken.  

 

Nollalternativ 

Som nollalternativ i miljöbedömningen används de tidigare fördjupade 
översiktsplanerna om vindkraft.  
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Området norr om Tåsjön 

Området norr om Tåsjön fanns med som utpekat område i den fördjupade planen 
från 2005 men lyftes inte fram i revideringen 2009. Delområdet närmast sjön blev 
förbudsområde och resten av Tåsjöberget ansågs vid planarbetet 2009 hysa många 
andra viktiga samhällsintressen. (3, 4) Inom området finns bland annat två 
delområden som är riksintresse för naturvård (24) samt källflödena till den 
kommunala dricksvattentäkten i Brattbäcken. 

 

Höjder 

I planen från 2009 antogs en riktlinje om att vindkraftverkens totalhöjd inte fick 
överstiga 150 meter i syfte att undvika högintensivt blinkande varselljus. (4) Denna 
riktlinje har frångåtts av tillståndsmyndigheter i flera miljöprövningar (Stamåsen, 
Ögonfägnaden, Bodhögarna och Åskälen). Den generella begränsning av 
vindkraftverkens höjd försvårar för kommunen att förhålla sig till uppgraderingar av 
vindkraftverk där färre och högre konstruktioner kan bidra till mer energi inom 
samma område.  

 

Andra alternativ 

I en strategisk miljöbedömning bör utöver nollalternativet även alternativa förslag 
diskuteras. Utifrån hur kommunen tidigare berört vindkraft i sina planer samt hur 
Energimyndighetens riksintressen för vindbruk (23) ser ut diskuteras tre olika 
alternativa förslag. 

 

Ingen fortsatt utbyggnad 

Som alternativt ställningstagande till planen skulle ett beslut om ingen fortsatt 
utbyggnad av vindkraften i kommunen kunna tas. I kommunens enkätundersökning 
svarade 32 personer av 82 svarande att det är tillräckligt med vindkraft eller att ingen 
vindkraft borde ha byggts i kommunen överhuvudtaget. 25 personer hade ingen 
åsikt i frågan och 25 ansåg att det borde byggas mer. (8) 

 

Ingen fortsatt uppgradering av befintliga anläggningar 

Som alternativt ställningstagande i planen skulle även ett beslut om ingen fortsatt 
uppgradering av befintliga anläggningar kunna tas. I kommunens enkät svarade 13 
personer av 82 att ingen vindkraft borde ha byggt i kommunen överhuvudtaget. (8) 
Uppgraderingen av befintliga vindkraftverk syftar mot ett bättre resursutnyttjande 
av ett redan ianspråktaget område.  

 

Frostberget 
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Området är utpekat som riksintresse för energiproduktion men inte utpekat som 
område för storskalig vindkraft i revideringen av den fördjupade översiktsplanen för 
vindkraft. (23) Området berörs inte direkt av något riksintresse friluftsliv, rörligt 
friluftsliv, rennäring, naturvård, naturreservat eller Natura 2000-område. Området 
ligger ungefär 2 kilometer från ett naturreservat (24) och 2 kilometer från ett område 
med bearbetningskoncession (36), samt 400 meter från gränsen till Dorotea kommun. 
Utifrån topografin i området kan man anta att ett ianspråktagande av området skulle 
ha störst effekt på innevånare i Dorotea kommun. 

 

Slutsats 

Vid en sammanvägning av flera faktorer runt det utpekade området söder om 
Görvik, den kumulativa effekten för Jinjevaere sameby som redan har flera befintliga 
vindparker inom sina betesmarker samt att det runt byarna Görvik och Sörviken 
redan finns stora vindparker område kan det ifrågasättas om området vid Görvik är 
en lämplig lokalisering av storskalig vindkraft.   

 

Vid jämförelse av planen med nollalternativet och de tre övriga alternativen kan 
konstateras att planen har bättre förutsättningar att leda till en hållbar utveckling. 
Planen möjliggör exempelvis energieffektiviseringar av befintliga anläggningar och 
kan bidra till Sveriges energi- och klimatmål. (37)  
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2019-03-21 

Förvaltning 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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Utredare/handläggare 

Karin Holmquist 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen  

 

 

Motionssvar om att stärka Hjalmar Strömerskolan genom utökat id-
rottsutbud 
 
I en motion till kommunfullmäktige i Strömsunds kommun har Lars Lif 
(c) föreslagit att Hjalmar Strömerskolan och idrottslivet ska samarbeta så 
att alla elever med ett specialintresse, oavsett inriktning kan söka till sko-
lan. 
 
Programplanen för alla gymnasieprogram omfattar totalt 2 500 poäng. 
Det individuella valet är 200 poäng på alla program, vilket motsvarar ca 2 
timmar per vecka under gymnasietiden på 3 år. Huvudmannen, eller den 
som fått delegation, beslutar vilka kurser som ska erbjudas som individu-
ella val. Eleven har dock alltid rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa och 
en kurs i estetiska ämnen inom ramen för det individuella valet. Om ele-
ven går ett yrkesprogram har han eller hon dessutom rätt att läsa de kur-
ser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.  
 
Hjalmar Strömerskolan har över tid erbjudit olika idrotter som individu-
ellt val. I dagsläget finns fotboll och innebandy. Elever som är antagna till 
nationell idrottsutbildning inom skytte (NIU) genomför kurser inom äm-
net specialidrott. Skolan har också tidigare erbjudit ridsport, ishockey och 
handboll som möjliga val. Ett uttalat intresse från elever i grundskolan 
och från idrottsföreningar i kommunen har alltid varit utgångspunkten 
vid uppstart av nya idrotter. Elevernas intresse har minskat för de sporter 
som inte längre erbjuds. 
 
Motionären föreslår bland annat att  

 skolan anställer fystränare och dietist som hjälper eleverna med 
grundträning och kostinformation och att detta kan genomföras i 
större grupper oavsett specialinriktning 

 föreningar som ingår i konceptet tillhandahåller utbildade ledare 
 
Hjalmar Strömerskolan deltar gärna i en dialog med föreningslivet kring 
ett koncept som kan leda till att alla elever med ett idrottsintresse kan 
söka till skolan.  
 
Beslutet skickas till 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Hjalmar Strömerskolan 
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Förslag till beslut och motivering 

Motionen får därmed anses besvarad. 
 
 
 

Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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Svar på medborgarförslag från elever på Vård- och omsorgsprogrammet 
på Hjalmar Strömerskolan 
 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Strömsunds kommun 
har åtta elever vid Vård- och omsorgsprogrammet på Hjalmar Strö-
merskolan föreslagit att elever på programmet ska ges möjlighet att ar-
beta extra inom vården under studietiden. De ställer frågan varför de inte 
får arbeta extra innan de fyllt 18 år när elever på andra program får arbeta 
extra under hela studietiden.    
 
Hösten 2010 fick Strömsunds kommun och Hjalmar Strömerskolan certi-
fieringen Vård- och omsorgscollege. Det är en samverkansform både på 
lokal och regional nivå mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom 
vård och omsorg. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som innebär att de 
som studerar vid ett vård- och omsorgscollege får en modern och attrak-
tiv utbildning med garanterad kvalitet som ger anställningsbarhet inom 
vård och omsorg. Utbildningen är också en god grund för vidare studier. 
 
För minderåriga, alltså personer under 18 år, finns särskilda regler kring 
arbetsmiljö. Det är förbjudet för arbetsgivare att låta minderåriga utföra 
riskfyllda arbetsuppgifter om de inte ingår i undervisning i en skollokal 
eller någon annan plats som är ordnad särskilt för undervisning, eller in-
går i handledarledd praktik för ungdomar. Arbete inom bland annat de-
mensvård, hemtjänst, hemsjukvård och personlig assistans räknas till 
riskfyllda arbetsuppgifter.  
 
Strömsunds kommun kan alltså inte anställa personer under 18 år inom 
vården men välkomnar eleverna från vård- och omsorgscollege för olika 
former av anställning när 18-årsdagen har passerat.  
 
Beslutet skickas till 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Hjalmar Strömerskolan 
 
Förslag till beslut och motivering 

Medborgarförslaget får därmed anses besvarat. 
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Förslag till SVAR 
 
2019-03-25 
 

1 (1) 
 
Vårt dnr 2018.555 

 

  
  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 

 

Svar på medborgarförslag om att folkomrösta om femvånings 
hus i Strömsund 
 
Kalle Nyström har den 26 november 2018 lämnat in ett medborgarförslag 
om att folkomrösta om höghus i Strömsund. Han har senare lämnat in en 
komplettering på medborgarförslaget med tillägget att inga femvånings-
hus ska byggas i Strömsund. 
 
Han föreslår att kommunen ska genomföra en folkomröstning i frågan. 
 
Den 31 januari 2019 beslutade miljö- och byggnämnden § 12 om att ingen 
ändring av detaljplanen skulle göras för området Strömsund 2:26 ”Tings-
husbacken”. 
 
Skäl för beslutat var: 
-området är ett attraktivt område för lek och fritidsaktiviteter både som-
mar och vintertid. 
-Strömsunds tätort har få parker och grönområden. 
-det finns ett kulturhistoriskt bevarande värde av området med tingshuset 
i norr och en av de första byggnaderna ”Tant Annys hus” med anor från 
mitten av 1800-talet. 
 
När det gäller folkinitiativ till folkomröstning i en kommun så gäller föl-
jande: 
Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas 
av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmed-
lemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folki-
nitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt inne-
hålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när 
namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och upp-
gift om deras adresser. 
 
Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som 
har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått 
inlämnandet. 
 
Eftersom ovanstående inte gjorts föreslås fullmäktige avslå medborgarför-
slaget. 
 
Fullmäktige föreslås besluta 
 
Medborgarförslaget avslås. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Miljö- och byggnämnden 2019-01-31  18
  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 12 Dnr 2018.1274 
 

Strömsund 2:26, ansökan om planbesked för ändring av del av 

Stadsplan S 13  

Strömsunds Hyresbostäder AB (nedan SHB) ansöker om planbesked för 
ändring av del av Stadsplan S 13, Strömsunds minicipalsamhälle, kvarteret 
Domherren m.m., fastställd 15 januari 1955.  
 
Ändringen omfattar del av fastigheten Strömsund 2:26. Det område som 
ansökan avser ligger ca: 300 m norr om Vattudalsbrons norra landfäste 
och ca. 130 m öst om Ströms vattudal. Anledning till ändringen är att 
kunna uppföra ett flerbostadshus i fem våningsplan, med 24 st 
lägenheter. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2018-08-14,  
Ny ansökan 2018-12-20. 
Stadsplan S 13 
Fördjupad översiktsplan för Strömsunds samhälle 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2019-01-29 
 

Lagstöd 

5 kap plan- och bygglagen 
Bilaga 2 och 4 enl. Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskriv-
ningar 
 

Miljö- och byggavdelningens bedömning 

Detaljplaneändringen bedöms vara möjlig att genomföra. Detaljplanen 
bedöms handläggas med ett utökat planförfarande eftersom att detaljpla-
nen utgör ett betydande intresse för allmänheten, och berör känsliga mil-
jöer.  
 
Yrkanden 

Miljö- och byggnämnden ajournerar sig i 15 min. 
 
Herman Holmquist (M) yrkar att ett negativt planbesked lämnas med 
motivering att: 
- området är ett attraktivt område för lek och fritidsaktiviteter både som-
mar och vintertid. 
-Strömsunds tätort har få parker och grönområden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Miljö- och byggnämnden 2019-01-31  19
  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 12 (forts) Dnr 2018.1274 
 
-det finns ett kulturhistoriskt bevarandevärde av området med tingshuset 
i norr och en av de första byggnaderna ”Tant Annys hus” med anor från 
mitten av 1800-talet. 
 
Lars Andreasson (S) yrkar att ett positivt planbesked lämnas enligt miljö- 
och byggavdelningens bedömning. Samt att detaljplanen handläggs med 
ett utökat planförfarande och att ett plankostnadsavtal upprättas. 
 
Omröstning begärs 

Ja-röst för Andreassons yrkande. 
Nej-röst för Holmquists yrkande. 
 
Omröstningsresultat 

Med 2 röster för Andreassons yrkande och 3 röster för Holmquists yr-
kande beslutar miljö-och byggnämnden att bifalla Holmquists yrkande. 
 

Ledamot Ja-röst Nej-röst 

Lars Andreasson (S) X  

Magnus Svensson (C) X  

Maud Persson (S)  X 

Kerstin Andersson-Hedström (V)  X 

Herman Holmquist (M)  X 

 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Ett negativt planbesked lämnas. 
 
Skäl för beslutet 

- området är ett attraktivt område för lek och fritidsaktiviteter både som-
mar och vintertid. 
-Strömsunds tätort har få parker och grönområden. 
-det finns ett kulturhistoriskt bevarandevärde av området med tingshuset 
i norr och en av de första byggnaderna ”Tant Annys hus” med anor från 
mitten av 1800-talet. 
 
_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Miljö- och byggnämnden 2019-01-31  20
  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 12 (forts) Dnr 2018.1274 
 
Reservationer 

Magnus Svensson (C) och Lars Andreasson (S) reserverar sig mot beslu-
tet. En skriftlig reservation har kommit in från Andreasson. Bilaga 1. 
 
Övriga upplysningar 

Enligt 13 kap 2 § plan- och bygglagen kan nämndens beslut om planbe-
sked inte överklagas.  
 
Beslutet skickas till 
Strömsunds Hyresbostäder AB 
Kommunstyrelsen  
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Reservation 

Miljö o Byggnämnden 2019‐01‐31 

Ärende 8, Ansökan om planbesked för ändring av del av Stadssplan S 13 Strömsunds 

municipalsamhälle  (Kvarteret Domherren mm.) Dnr 2018.1274 

Vid sammanträdet beslutade en majoritet av nämnden att inget positivt planbesked skulle lämnas. 

Enligt tjänsteskrivningen skulle detaljplanen handläggas med ett utökat planförfarande enligt bilaga 2 

och 4 enl. Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Detta innebär att detaljplanen 

ska godkännas av kommunfullmäktige innan den vinner laga kraft. 

Jag reserverar mig mot beslutet, då jag anser att debatten om hyreshuset inte bör begränsas till 

nämndens fem ledamöter. Om planarbetet tillåtits starta hade vi fått in andra sakägares synpunkter, 

och därmed fått en bredare debatt i kommunfullmäktige om ett femvåningshus i kvarteret 

Domherren.   

Norråker den 4 februari 2019 

Lars Andreasson (s) 

Bilaga 1 38
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 Begäran                        Sida 1 av 1 
 

 2019-02-28 Dnr. 551-1607-19 
   

 

Länsstyrelsen Västernorrland    

Postadress: 871 86 Härnösand     Telefon: 0611-34 90 00     E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se 

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72   www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 

 

 
Strömsunds Kommun 
Kommunfullmäktige 
kommun@stromsund.se  
 

 
 
 

Begäran om besked om tillstyrkan avseende vindkraft vid 
Raftsjöhöjden, Strömsunds kommun 
 

BEGÄRAN 
Raftsjö Vind AB har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 
Västernorrland inlämnat en ansökan om ändring av tillstånd enligt miljöbalken för 
Raftsjöhöjden vindkraftanläggning. Miljöprövningsdelegationen får endast ge 
tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommunen har tillstyrkt det. 
Miljöprövningsdelegationen begär därför besked om kommunens beslut om 
tillstyrkan, avseende aktuell ansökan.  
 
Ansökan omfattar uppförande och drift av gruppstation om 2 vindkraftverk med den 
maximala totalhöjden 230 meter, i vindkraftpark Raftsjöhöjden inom det område 
som framgår av ansökan. För vindkraftparken finns idag ett gällande tillstånd till att 
anlägga och driva 10 vindkraftverk med den maximala totalhöjden 172,5 meter.  
 
Miljöprövningsdelegationen har ännu inte tagit ställning till om kompletteringar av 
ansökan är nödvändiga. Om kommunen anser eventuella kompletteringar i ärendet 
nödvändiga för att ta ställning i tillstyrkansfrågan, kontakta undertecknad. 
 
Miljöprövningsdelegationen önskar besked om kommunens ställningstagande till 
etableringen senast den 10 maj 2019. 
 
I översända ansökningshandlingar har bilaga 13, kungsörnsinventering, undantagits. 
De har bedömts innehålla uppgifter som är skyddade enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Vid frågor kring detta, kontakta undertecknad.  
 

För miljöprövningsdelegationen 
 
 
 
 
Anna Bäckman 
 
 
 
Bilaga:  Ansökningshandlingar för ansökan om ändring av tillstånd för 

vindkraftpark Raftsjöhöjden, d.nr 551-1607-19 
 
Kopia: Miljö- och byggnadsnämnden i Strömsunds kommun 
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2019-03-20 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2019.0162 

Utredare/handläggare 
Tomas Hedin 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen  

 
 

Ärende  

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland begär 
kommunens beslut i fråga om tillstyrkan avseende Gåxsjö-Raftsjöhöjden 
vindkraftanläggning, enligt 16 kap 4 § miljöbalken. Länsstyrelsens dnr 
551-1604-19 
 
Sammanfattning av ärendet  

Raftsjö Vind AB har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 
Västernorrland inlämnat en ansökan om ändring av tillstånd enligt miljö-
balken för Gåxsjö-Raftsjöhöjden vindkraftanläggning. Miljöprövningsde-
legationen får endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommu-
nen har tillstyrkt den. Miljöprövningsdelegationen begär därför besked 
om kommunens beslut om tillstyrkan, avseende aktuell ansökan.  
 
Ansökan omfattar uppförande och drift av gruppstation om 10 vindkraft-
verk med maximal höjd på 230 meter. För vindkraftanläggningen finns 
idag ett gällande tillstånd för 16 vindkraftverk med maximal höjd på 
172,5 meter.  
 
Vindkraftsanläggningen ligger inom utpekat område nr 10, Raftsjöhöjden, 
i kommunens fördjupade översiktsplan, södra delen. 
 
Beslutet skickas till 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland, 871 86 
Härnösand, vasternorrland@lansstyrelsen.se  
 
Förslag till beslut och motivering 

Nedan följer tre olika förslag till beslut utifrån hur kommunen har beslu-
tat i tidigare ärenden och utifrån det arbete som pågår med att revidera 
de fördjupade översiktsplanerna för vindbruk. 
 
Förslag 1 
Kommunstyrelsen anser att det ansökta ändringstillståndet skiljer sig så 
pass mycket från de riktlinjer som finns i kommunens fördjupade över-
siktsplan så att tillstånd inte bör medges. Strömsunds kommun avstyrker 
ansökan om ändringstillstånd. 
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Tomas Hedin 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen  

 
 
Förslag 2 
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens fördjupade översiktsplan 
för vindbruk pekar ut aktuellt område som lämpligt för storskalig vind-
kraftsutbyggnad. De riktlinjer som anges i texten i planen är skriven uti-
från den teknik och tillgängliga vindkraftverk som fanns vid det tillfället. 
Sedan dess har teknikutvecklingen gått mot högre verk med större rotor-
diameter. Möjligheten att tillvarata vindenergin har därmed blivit mer ef-
fektiv. Kommunstyrelsen anser att de ansökta ändringarna inte förändrar 
förutsättningarna för att nyttja det utpekade området för storskaligt vind-
bruk. Strömsunds kommun tillstyrker ansökan om ändringstillstånd. 
 
Förslag 3 
Strömsunds kommun begär förlängd tidsfrist för sitt beslut om tillstyrkan 
då kommunen håller på att revidera sina fördjupade översiktsplaner för 
vindbruk. Tidsplanen för den nya planen är att den ska vara beslutad un-
der hösten 2019. 
 
Motivering förslag 1 
I tidigare ärende om ändringstillstånd för bl.a. vindkraftsanläggningen 
Bodhögarna ansåg kommunstyrelsen att nytt tillstånd inte ska meddelas 
för vindkraftverk med totalhöjd på maximalt 220 m. Anledningen till 
detta ställningstagande var osäkerhet kring hur dessa verk skulle påverka 
bullernormer och landskapsbilden samt att avsteget från kommunens för-
djupade översiktsplan var för stor. 
 
Gåxsjö-Raftsjöhöjden vindkraftsanläggning kommer att synas i samma 
blickfång som andra redan byggda vindkraftverk vilket medför att områ-
det inte kommer att ge ett enhetligt intryck. En blandning av olika typer 
av vindkraftverk, som dessutom skiljer sig markant i storlek och rotat-
ionshastighet på vingarna, gör att störningen blir större än om samtliga 
vindkraftverk har en enhetlig utformning. 
 
Motivering förslag 2 
Gåxsjö-Raftsjöhöjden vindkraftsanläggning har sedan tidigare tillstånd 
enligt miljöbalken. Bedömningen gäller endast om högre vindkraftverk 
kan antas vara lämplig markanvändning eller inte. Att nyttja området för 
produktion av vindkraftsel har redan accepterats och området är i ”Kom-
munens fördjupade översiktsplan för vindbruk södra delen” utpekat som 
lämplig markanvändning. Utformning av vindkraftverken och vindpar-
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Miljö- och byggavdelningen 
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2019.0162 

Utredare/handläggare 
Tomas Hedin 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen  

 
ken i stort är en fråga för miljöprövningsdelegationen att via villkor be-
gränsa parkens omgivningspåverkan till en acceptabel nivå. I den frågan 
är miljö- och byggnämnden remissinstans. 
 
Strömsunds kommun anser att den ansökta ändringen inte påverkar mar-
kanvändningen på ett sådant sätt att de högre vindkraftverken föranleder 
ett oacceptabelt avsteg från kommunens fördjupade översiktsplan för 
vindbruk. Det är en fördel ur resurssynpunkt att maximera energiuttaget 
från de vindkraftsområden som redan är ianspråktagna. Eventuella be-
gränsningar i parkens utformning är en fråga för miljöprövningsdelegat-
ionen. 
 
Strömsunds kommun valde inte att driva frågan om ett nej i tillstyrkan 
för Statkrafts vindkraftsanläggningar på Stamåsen och Ögonfägnaden 
(ändringstillstånd för 220 m höga vindkraftverk), då dessa områden re-
dan var etablerade med vindkraftverk. I aktuellt fall finns redan vind-
kraftverk i det utpekade området för storskaligt vindbruk. 
 
Motivering förslag 3 
Strömsunds kommun håller just nu på att revidera sina fördjupade över-
siktsplaner för vindbruk. En viktig fråga i revideringen är om kommu-
nens ställningstagande ska ändras gällande bland annat höjden på vind-
kraftverken. När den nya planen är fastställd har kommunen gjort aktu-
ella ställningstaganden som baserats på de vindkraftverk som är aktuella 
i dagsläget. Dessa ställningstagande kommer att ligga till grund för kom-
munens beslut om tillstyrkan. 
 
 
Underskrift 

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

Raftsjö Vind AB (bolaget) ansöker om ändringstillstånd i syfte att kunna 
bygga högre men färre vindkraftverk inom befintligt parkområde. Bola-
get har förvärvat två olika tillstånd som kan betraktas som ett gemensamt 
projekt. Bolaget ansöker nu om ändringstillstånd för båda projekten sam-
tidigt. Det har hållits samråd gemensamt för båda tillstånden och pröv-
ningen sker parallellt. Nedan anges förändringarna för ändringstillstån-
den gemensamt. 
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I befintliga beslut finns tillstånd för 23 vindkraftverk med maximal höjd 
på 172,5 meter med en beräknad årlig produktion på 100 – 115 GWh. Den 
ansökta ändringen innebär 12 vindkraftverk med maximal höjd på 230 m 
med en beräknad årlig produktion på 125 – 145 GWh (ca 45 000 elbilar 
som kör 2 000 mil per år). 
 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen kommer de riktvärden som finns 
gällande buller och rörliga skuggor inte att påverkas av ändringsansökan. 
Utformningen av vindkraftsanläggningen sker utifrån produktionsopti-
mering inom ramen för riktvärden för buller och rörliga skuggor. 
 
Den stora skillnaden är att det är färre men större vindkraftverk. Det 
kommer att påverkar landskapsbilden. Generellt sett upplevs större vind-
kraftverk ligga närmare i landskapet. Större vindkraftverk med större ro-
tordiameter har en långsammare rotationshastighet, vilket brukar upple-
vas som lugnare. Om tillstånd beviljas och aktuella vindkraftverk byggs 
kommer det att finnas tre tydligt olika typer av vindkraftverk i området 
med olika totalhöjd, rotordiameter och rotationshastighet. I området finns 
ett vindkraftverk med totalhöjd på 100 meter (ca 30 varv/min vid fullast), 
tio vindkraftverk på 150 meter (ca 15 varv/min vid fullast) och aktuella 
vindkraftverk på maximalt 230 meter (ca 10 varv/min vid fullast). Det är 
svårt att göra en bedömning hur detta kommer att påverka landskapsbil-
den. Det är en allmän uppfattning att landskapsbilden påverkas minst om 
vindkraftverken har ett enhetligt utseende och samma rotationshastighet. 
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 2019-02-28 Dnr. 551-1604-19 
   

 

Länsstyrelsen Västernorrland    

Postadress: 871 86 Härnösand     Telefon: 0611-34 90 00     E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se 

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72   www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 

 

 
Strömsunds Kommun 
Kommunfullmäktige 
kommun@stromsund.se  
 

 
 
 

Begäran om besked om tillstyrkan avseende vindkraft vid 
Gåxsjö-Raftsjöhöjden, Strömsunds kommun 
 

BEGÄRAN 
Raftsjö Vind AB har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 
Västernorrland inlämnat en ansökan om ändring av tillstånd enligt miljöbalken för 
Gåxsjö-Raftsjöhöjden vindkraftanläggning. Miljöprövningsdelegationen får endast 
ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommunen har tillstyrkt det. 
Miljöprövningsdelegationen begär därför besked om kommunens beslut om 
tillstyrkan, avseende aktuell ansökan.  
 
Ansökan omfattar uppförande och drift av gruppstation om 10 vindkraftverk med 
den maximala totalhöjden 230 meter, i vindkraftpark Gåxsjö-Raftsjöhöjden inom det 
område som framgår av ansökan. För vindkraftparken finns idag ett gällande 
tillstånd till att anlägga och driva 16 vindkraftverk med den maximala totalhöjden 
172,5 meter.  
 
Miljöprövningsdelegationen har ännu inte tagit ställning till om kompletteringar av 
ansökan är nödvändiga. Om kommunen anser eventuella kompletteringar i ärendet 
nödvändiga för att ta ställning i tillstyrkansfrågan, kontakta undertecknad. 
 
Miljöprövningsdelegationen önskar besked om kommunens ställningstagande till 
etableringen senast den 10 maj 2019. 
 
I översända ansökningshandlingar har bilaga 13, kungsörnsinventering, undantagits. 
De har bedömts innehålla uppgifter som är skyddade enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Vid frågor kring detta, kontakta undertecknad.  
 

För miljöprövningsdelegationen 
 
 
 
 
Anna Bäckman 
 
 
 
Bilaga:  Ansökningshandlingar för ansökan om ändring av tillstånd för 

vindkraftpark Gåxsjö-Raftsjöhöjden, d.nr 551-1604-19 
 
Kopia: Miljö- och byggnadsnämnden i Strömsunds kommun 
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Ärende  

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland begär 
kommunens beslut i fråga om tillstyrkan avseende Raftsjöhöjden vind-
kraftanläggning, enligt 16 kap 4 § miljöbalken. Länsstyrelsens dnr 551-
1607-19 
 
Sammanfattning av ärendet  

Raftsjö Vind AB har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 
Västernorrland inlämnat en ansökan om ändring av tillstånd enligt miljö-
balken för Raftsjöhöjden vindkraftanläggning. Miljöprövningsdelegat-
ionen får endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommunen 
har tillstyrkt den. Miljöprövningsdelegationen begär därför besked om 
kommunens beslut om tillstyrkan, avseende aktuell ansökan.  
 
Ansökan omfattar uppförande och drift av gruppstation om 2 vindkraft-
verk med maximal höjd på 230 meter. För vindkraftanläggningen finns 
idag ett gällande tillstånd till för 10 vindkraftverk med maximal höjd på 
172,5 meter.  
 
Vindkraftsanläggningen ligger inom utpekat område nr 10, Raftsjöhöjden, 
i kommunens fördjupade översiktsplan, södra delen. 
 
Beslutet skickas till 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland, 871 86 
Härnösand, vasternorrland@lansstyrelsen.se  
 
Förslag till beslut och motivering 

Nedan följer tre olika förslag till beslut utifrån hur kommunen har beslu-
tat i tidigare ärenden och utifrån det arbete som pågår med att revidera 
de fördjupade översiktsplanerna för vindbruk. 
 
Förslag 1 
Kommunstyrelsen anser att det ansökta ändringstillståndet skiljer sig så 
pass mycket från de riktlinjer som finns i kommunens fördjupade över-
siktsplan så att tillstånd inte bör medges. Strömsunds kommun avstyrker 
ansökan om ändringstillstånd. 
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Förslag 2 
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens fördjupade översiktsplan 
för vindbruk pekar ut aktuellt område som lämpligt för storskalig vind-
kraftsutbyggnad. De riktlinjer som anges i texten i planen är skriven uti-
från den teknik och tillgängliga vindkraftverk som fanns vid det tillfället. 
Sedan dess har teknikutvecklingen gått mot högre verk med större rotor-
diameter. Möjligheten att tillvarata vindenergin har därmed blivit mer ef-
fektiv. Kommunstyrelsen anser att de ansökta ändringarna inte förändrar 
förutsättningarna för att nyttja det utpekade området för storskaligt vind-
bruk. Strömsunds kommun tillstyrker ansökan om ändringstillstånd. 
 
Förslag 3 
Strömsunds kommun begär förlängd tidsfrist för sitt beslut om tillstyrkan 
då kommunen håller på att revidera sina fördjupade översiktsplaner för 
vindbruk. Tidsplanen för den nya planen är att den ska vara beslutad un-
der hösten 2019. 
 
Motivering förslag 1 
I tidigare ärende om ändringstillstånd för bl.a. vindkraftsanläggningen 
Bodhögarna ansåg kommunstyrelsen att nytt tillstånd inte ska meddelas 
för vindkraftverk med totalhöjd på maximalt 220 m. Anledningen till 
detta ställningstagande var osäkerhet kring hur dessa verk skulle påverka 
bullernormer och landskapsbilden samt att avsteget från kommunens för-
djupade översiktsplan var för stor. 
 
Gåxsjö-Raftsjöhöjden vindkraftsanläggning kommer att synas i samma 
blickfång som andra redan byggda vindkraftverk vilket medför att områ-
det inte kommer att ge ett enhetligt intryck. En blandning av olika typer 
av vindkraftverk, som dessutom skiljer sig markant i storlek och rotat-
ionshastighet på vingarna, gör att störningen blir större än om samtliga 
vindkraftverk har en enhetlig utformning. 
 
Motivering förslag 2 
Gåxsjö-Raftsjöhöjden vindkraftsanläggning har sedan tidigare tillstånd 
enligt miljöbalken. Bedömningen gäller endast om högre vindkraftverk 
kan antas vara lämplig markanvändning eller inte. Att nyttja området för 
produktion av vindkraftsel har redan accepterats och området är i ”Kom-
munens fördjupade översiktsplan för vindbruk södra delen” utpekat som 
lämplig markanvändning. Utformning av vindkraftverken och vindpar-
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ken i stort är en fråga för miljöprövningsdelegationen att via villkor be-
gränsa parkens omgivningspåverkan till en acceptabel nivå. I den frågan 
är miljö- och byggnämnden remissinstans. 
 
Strömsunds kommun anser att den ansökta ändringen inte påverkar mar-
kanvändningen på ett sådant sätt att de högre vindkraftverken föranleder 
ett oacceptabelt avsteg från kommunens fördjupade översiktsplan för 
vindbruk. Det är en fördel ur resurssynpunkt att maximera energiuttaget 
från de vindkraftsområden som redan är ianspråktagna. Eventuella be-
gränsningar i parkens utformning är en fråga för miljöprövningsdelegat-
ionen. 
 
Strömsunds kommun valde inte att driva frågan om ett nej i tillstyrkan 
för Statkrafts vindkraftsanläggningar på Stamåsen och Ögonfägnaden 
(ändringstillstånd för 220 m höga vindkraftverk), då dessa områden re-
dan var etablerade med vindkraftverk. I aktuellt fall finns redan vind-
kraftverk i det utpekade området för storskaligt vindbruk. 
 
Motivering förslag 3 
Strömsunds kommun håller just nu på att revidera sina fördjupade över-
siktsplaner för vindbruk. En viktig fråga i revideringen är om kommu-
nens ställningstagande ska ändras gällande bland annat höjden på vind-
kraftverken. När den nya planen är fastställd har kommunen gjort aktu-
ella ställningstaganden som baserats på de vindkraftverk som är aktuella 
i dagsläget. Dessa ställningstagande kommer att ligga till grund för kom-
munens beslut om tillstyrkan. 
 
 
Underskrift 

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

Raftsjö Vind AB (bolaget) ansöker om ändringstillstånd i syfte att kunna 
bygga högre men färre vindkraftverk inom befintligt parkområde. Bola-
get har förvärvat två olika tillstånd som kan betraktas som ett gemensamt 
projekt. Bolaget ansöker nu om ändringstillstånd för båda projekten sam-
tidigt. Det har hållits samråd gemensamt för båda tillstånden och pröv-
ningen sker parallellt. Nedan anges förändringarna för ändringstillstån-
den gemensamt. 
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I befintliga beslut finns tillstånd för 23 vindkraftverk med maximal höjd 
på 172,5 meter med en beräknad årlig produktion på 100 – 115 GWh. Den 
ansökta ändringen innebär 12 vindkraftverk med maximal höjd på 230 m 
med en beräknad årlig produktion på 125 – 145 GWh (ca 45 000 elbilar 
som kör 2 000 mil per år). 
 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen kommer de riktvärden som finns 
gällande buller och rörliga skuggor inte att påverkas av ändringsansökan. 
Utformningen av vindkraftsanläggningen sker utifrån produktionsopti-
mering inom ramen för riktvärden för buller och rörliga skuggor. 
 
Den stora skillnaden är att det är färre men större vindkraftverk. Det 
kommer att påverkar landskapsbilden. Generellt sett upplevs större vind-
kraftverk ligga närmare i landskapet. Större vindkraftverk med större ro-
tordiameter har en långsammare rotationshastighet, vilket brukar upple-
vas som lugnare. Om tillstånd beviljas och aktuella vindkraftverk byggs 
kommer det att finnas tre tydligt olika typer av vindkraftverk i området 
med olika totalhöjd, rotordiameter och rotationshastighet. I området finns 
ett vindkraftverk med totalhöjd på 100 meter (ca 30 varv/min vid fullast), 
tio vindkraftverk på 150 meter (ca 15 varv/min vid fullast) och aktuella 
vindkraftverk på maximalt 230 meter (ca 10 varv/min vid fullast). Det är 
svårt att göra en bedömning hur detta kommer att påverka landskapsbil-
den. Det är en allmän uppfattning att landskapsbilden påverkas minst om 
vindkraftverken har ett enhetligt utseende och samma rotationshastighet. 
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Införande av nytt internhyressystem  

Sammanfattning av ärendet  

Under en längre tid har behov av att förändra vårt nuvarande internhy-
ressystem diskuterats. Lokalstyrgruppen tillsatte under 2018 en mindre 
arbetsgrupp som tillsammans med fastighetsförvaltningen har tagit fram 
en ny modell för internhyressystem. 
 
Modellens syfte och målsättning är att: 
• Modellen ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå 

samt vara kostnadseffektiv på sikt. 
• Vidare ska modellen klargöra riktlinjer och regler om hur fas-

tighetsförvaltningen (hyresvärd) och de kommunala förvalt-
ningarna (hyresgäster) skall agera och förhålla sig till varandra 
i lokalfrågor. 

• Riktlinjerna för lokalförsörjning, antagen av kommunfullmäk-
tige 2018-11-07, ligger till grund för hyresmodellen. 

• Modellen skall uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommunens 
verksamhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokalplanering. 

 
Beslutet skickas till 

Alla förvaltningar 
 
Förslag till beslut och motivering 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godkänna förslag till ny hyresmodell. Att modellen börjar gälla från och 
med 2020-01-01 med införande under tre år. 
 
 
Underskrift 

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

Under en längre tid har behov av att förändra vårt nuvarande internhyressystem 
diskuterats. Syftena har varit flera. Systemet upplevs idag som administrativt 
krångligt och tidsödande och behöver förenklas. I vissa hyresavtal har el och 
värmekostnader legat direkt på hyresgästen vilket gjort det svårt att jämföra 
kostnader mellan olika lokaler. Uppräkning och justering av avtal har inte gjorts 
kontinuerligt. 
 
Lokalstyrgruppen tillsatte  på initiativ av fastighetsförvaltningen en mindre ar-
betsgrupp som har tagit fram ett förslag till ny modell för internhyressystem. 
 
Modellens syfte och målsättning är att: 
• Modellen ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå samt 

vara kostnadseffektiv på sikt. 
• Vidare ska modellen klargöra riktlinjer och regler om hur fastighets-

förvaltningen (hyresvärd) och de kommunala förvaltningarna (hy-
resgäster) skall agera och förhålla sig till varandra i lokalfrågor. 

• Riktlinjerna för lokalförsörjning, antagen av kommunfullmäktige 
2018-11-07, ligger till grund för hyresmodellen. 

• Modellen skall uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommunens verk-
samhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokalplanering. 

 
De viktigaste förändringar består i att: 
• alla hyresavtal, även de externa, går via fastighetsförvaltningen 
• alla kostnader ingår i hyresavtalet  
• hyresavtalen uppdateras vart tredje år 
• när och vilka investeringar som skall påverka hyresnivån har tydliggjorts. 

 
Förslaget har behandlats av lokalstyrgruppen. 
 
Initierare 

Teknik- och serviceförvaltningen 
  
Tidsramar 

Nya hyressystemet skall med start 2020-01-01 vara fullt infört 2022-01-01. 
 
Bilagor 
 
Förslag till nytt hyressystem 
Gränsdragningslistan 

52



 
 

 
Titel: Riktlinje för internt hyressystem  

 1 (4) 
 

Id nr:  x:x Typ: Rikt-
linje   

Giltighetstid:  

Version:  Fastställd: KS ? 2019-04-
16   

Uppdateras: 2029 

   
 

Riktlinje för internt hyressystem 

Innehållsförteckning  
1. Syfte och målsättning  
2. Anskaffning  
3. Berörda av hyresmodellen 
4. Avtalsvillkor  
5. Modellens grundläggande principer 
 
 
1. Syfte och målsättning 

 Modellen ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå samt 
vara kostnadseffektiv på sikt. 

 Vidare ska modellen klargöra riktlinjer och regler om hur fastig-
hetsförvaltningen (hyresvärd) och de kommunala förvaltning-
arna (hyresgäster) ska agera och förhålla sig till varandra i lokal-
frågor. 

 Riktlinjerna för lokalförsörjning, antagen av kommunfullmäktige 
2018-11-07, ligger till grund för hyresmodellen. 

 Modellen ska uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommu-
nens verksamhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokal-
planering. 

 
2. Anskaffning 

Vid anskaffning av verksamhetslokaler skall de kommunala förvalt-
ningarna lämna in en lokalbehovsanmälan till fastighetssamordnaren  
behovsanmälan skall vara underskriven av förvaltningschef. 
 

 I första hand ska kommunens verksamheter använda lokaler 
som ägs av Strömsunds kommun eller Strömsunds hyresbostä-
der. 

 I andra hand ska kommunens verksamheter använda lokaler i 
fastigheter ägda av externa aktörer. 

 
När nytillskott av lokaler behövs, d.v.s. om det inte finns lämpliga loka-
ler tillgängliga enligt ovanstående principer, ska den för Strömsunds 
kommuns totalekonomiskt bästa lösningen eftersträvas för det aktuella 
behovet. 
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De kommunala förvaltningarna har inte rätt att teckna andra hyresavtal 
än interna hyresavtal. Fastighetsförvaltningen tecknar alla externa av-
tal. Vid utökning av den externt förhyrda lokalytan måste respektive 
förvaltning erhålla fastighetssamordnarens godkännande. I de fall oe-
nighet uppstår eller om avsteg från denna ordning önskas skall lokal-
styrgruppen avgöra detta. 
 
3. Berörda av hyresmodellen 

Hyresmodellen gäller kommunala förvaltningar med kommunbidrags 
finansierade verksamheter i såväl kommunägda som inhyrda lokaler. 

 
3.1 Undantag 

Upplåtelser enligt nedan omfattas inte av hyresmodellen: 
 Kommunala förvaltningar med taxe- och avgiftsfinansierad 

verksamhet. Ex AVA och Campingar. 
 Lokaler med externa hyresgäster, dvs icke kommunal verksam-

het. 
 
4. Avtalsvillkor 

I huvudsak ska treårsavtal tecknas med nio månaders uppsägning och 
tre års förlängning. En investering i hyresobjektet kan föranleda en 
längre hyrestid. En kortare hyrestid kan medges i undantagsfall, ex vid 
kortare projekt. Tecknaden och uppsägning av interna hyresavtal görs 
av förvaltnings- eller avdelningschef. 
 
4.1 Inhyrda lokaler 

I de fall den förhyrda lokalen ägs av annan än kommunen överförs hy-
restiden på fastighetsförvaltningen. Hyresgästen erhåller en extra upp-
sägningsmånad för att ge fastighetsförvaltningen möjlighet att i sin tur 
säga upp hyresavtalet med extern fastighetsägare i rätt tid. 
 
4.2 Ändrade avtalsvillkor 

Samtliga nu gällande tillsvidareavtal som tecknats före 2020-01-01 över-
går till att bli treårsavtal med nio månaders uppsägningstid med tre års 
förlängningstid. 
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Titel: Riktlinje för internt hyressystem  

 3 (4) 
 

Id nr:  x:x Typ: Rikt-
linje   

Giltighetstid:  

Version:  Fastställd: KS ? 2019-04-
16   

Uppdateras: 2029 

   
 
Samtliga avtal som löper på bestämd tid och hr olika antal månaders 
uppsägningstid övergår till treårsavtal med nio månaders uppsägnings-
tid och tre års förlängning. 
 
Övriga interna hyresavtal som löper på bestämd tid och har annan upp-
sägningstid än sex månader fortsätter att löpa enligt avtalsvillkoren. 
 
Indexreglerade interna hyresavtal omfattas av och hyressätts i enlighet 
med nya hyresmodellen från och med 2020-01-01. 
 
4.3 Övergångsregler 

Övergången till den nya hyresmodellen kommer att implementeras un-
der tre år med 1/3 av avtalen per år. 
 
5. Modellens grundläggande principer  

 Den fakturerade hyran ska motsvara en budgeterad kostnad för 
det aktuella objektet. Avstämning görs vart tredje år. 

 Den fastlagda hyran jämförs med verkligt utfall inför omräk-
ningen av hyrorna till nästa treårsperiod. Ny hyra meddelas 
tredje kvartalet året innan den nya treårsperioden. 

 Hyran uppräknas årligen med konsumentprisindex (KPI oktober 
månad är bastal). Den hyran meddelas i december. 

 Justering av hyran kan ske under innevarande treårsperiod i de 
fall faktiskt kostnad skiljer sig markant från budgeterade kost-
nad. ? 

 Investeringar som överstigen 100 00 kr per objekt och år resulte-
rar i ett hyrestillägg som löper under innevarande treårsperiod. 
Hyrestillägget inkluderas sedan i internpriset under nästkom-
mande hyresperiod. Vid beräkning av hyran inför en ny treårs-
period inkluderas dock kapitaltjänstkostnaderna för samtliga 
gjorda investeringar på objektet, även de som understiger 
100 000 kr. 

 Ett nytt hyresavtal upprättas då investeringar överstiger en mil-
jon kronor per objekt och år. 

 Återbetalningsskyldighet kan föreligga i de fall hyresgästen sä-
ger upp en lokal innan investeringen är avbetald. 
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Titel: Riktlinje för internt hyressystem  

 4 (4) 
 

Id nr:  x:x Typ: Rikt-
linje   

Giltighetstid:  

Version:  Fastställd: KS ? 2019-04-
16   

Uppdateras: 2029 

   
 
5.1 Definition av hyra 

I hyran ingår kostnader för drift*, planerat o avhjälpande underhåll, ka-
pitaltjänst och administration. Dessa kostnader skall vara motiverade 
ur ett företagsekonomiskt perspektiv vid affärsmässig drift av verksam-
heten. Strömsunds kommuns fastighetsförvaltning ska tillhandahålla 
prisvärda och hållbara verksamhetslokaler som är kvalitets- och kost-
nadsmässigt jämförbara med andra fastighetsägares. 

 
* I drift ingår skötsel, tillsyn, el, värme, vatten avlopp och renhållning.  
 
5.2 Kostnader för inhyrda lokaler 

Fastighetsförvaltningens ansvar och kostnader gentemot externa fastig-
hetsägare påförs andrahandshyresgästen. Principen gäller även förhyr-
ningar mot Strömsunds hyresbostäder. En administrativ kostnad på 10 
% inkluderas i hyran. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 4 
Datum 

190325 

Förvaltning 

BKFU o TSF 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Lars Thorin och Karin Stierna 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Åtgärder för ökat antal elever på Grevåkerskolan, Hammerdal 

Sammanfattning av ärendet 
 
Antalet elever i grundskolan i Hammerdal kommer att öka från 226 elever HT18 till 265 
elever HT 24. Årskullarna har sedan 2011 vid sex tillfällen överstigit 28 födda per år vil-
ket innebär att klasserna behöver delas.  
 
Lokalytorna finns men måste omfördelas mellan de olika stadierna. Verksamheten har 
därför tillsammans med teknik- och serviceförvaltningen tittat på olika alternativ. För-
slaget är indelat i två etapper. Etapp 1 är att till hösten 2019 flytta upp klass 5 till flygeln 
där gamla biblioteket var tidigare. I den byggnadsdelen finns idag redan klass 6. 
 
Vissa anpassningar kommer att behöva göras och vi söker nu investeringsmedel för 
detta. Åtgärderna är främst för att få bättre tillgänglighet till WC samt förbättra ut-
rymme för kapprum. 
 
Investeringen beräknas till 125 000 kr. Fastighetsförvaltningen kommer samtidigt att 
göra underhållsåtgärder i den del av lokalen som anpassas samt i fysiksalen. 

 

Beslutet skickas till 
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 

 
Förslag till beslut 
 

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om att av-
sätta 125 000 kr ur årets investeringspott för ovanstående åtgärd. 
 

 

 
Lars Thorin        
Chef Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 4 
Datum 

190325 

Förvaltning 

BKFU o TSF 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Lars Thorin och Karin Stierna 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Beskrivning av ärendet 

Antalet elever i grundskolan i Hammerdal kommer att öka från 226 elever HT18 till 265 ele-
ver HT 24. Årskullarna har sedan 2011 vid sex tillfällen överstigit 28 födda per år vilket inne-
bär att klasserna behöver delas. 
 
Statistik 
 
Nuläge 

 
 

Prognos FSK – klass 3 

 

Elever födda 2018-2003 i Strömsunds kommun, 2019-01-30
Förskolan

2018 2017 2016 2015 2014 2013 S:a

Folkbokf. 29 32 21 20 34 29 165

Inskrivna 22 16 18 34 28 118

FSK . Klass 6

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 S:a

Folkbokf. 38 32 21 18 21 23 17 170

Inskrivna 33 29 21 17 17 17 22 156

-5 -3 0 -1 -4 -6 5 -14

Klass 7 - Klass 9

2005 2004 2003 S:a S:a skolan S:a Totalt

Folkbokf. 28 30 24 82 252 417

Inskrivna 26 24 21 71 227 345

-2 -6 -3 -11 -25

Antal Antal

Läsår FSK Klass 1 Klass 2 Klass 3 klasser elever

18/19 17 16 14 15 21 17 6 100

19/20 29 17 16 14 15 21 6 112

20/21 17 17 29 17 16 14 15 7 125

21/22 20 17 17 29 17 16 6 116

22/23 21 20 17 17 29 5 104

23/24 16 16 21 20 17 17 6 107

24/25 29 16 16 21 20 5 102
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Förvaltning 

BKFU o TSF 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Lars Thorin och Karin Stierna 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Prognos klass 4 – 6 

 
 
Prognos klass 7 – 9 

 
 

 
Idag finns FSK – Klass 5 i FLM-byggnaden. Där bedrivs även fritids. I högstadiebyggnaden 
finns högstadiet, klass 6 samt en förskoleavdelning för 5-årsverksamhet. Pga behov av att 
dela klasserna ryms inte FSK – klass 5 i FLM-byggnaden. 

 
Lokalytorna finns som helhet för alla elever men måste omfördelas mellan de olika stadierna 
och byggnaderna. Verksamheten har därför tillsammans med teknik- och serviceförvalt-
ningen tittat på olika alternativ. Det förslag man kommit fram till innebär att hela mellansta-
diet inryms i en av högstadiets flyglar där biblioteket tidigare var och där klass 6 är idag. Till 
följd av detta kommer högstadiet att koncentrera sin verksamhet till färre klassrum. Försla-
get är indelat i två etapper.  

 
Etapp 1, hösten 2019 
Etapp 1 är att till hösten 2019 flytta upp klass 5 till flygeln där gamla biblioteket var tidigare. 
Samtidigt görs fysiksalen om genom att de fasta bänkarna tas bort vilket ger en mer flexibel 
användning av klassrummet. 
 

Antal Antal

Läsår Klass 4 Klass 5 Klass 6 klasser elever

18/19 17 17 22 3 56

19/20 17 17 17 3 51

20/21 21 17 17 3 55

21/22 15 14 21 17 4 67

22/23 17 16 15 14 21 5 83

23/24 29 17 16 15 14 5 91

24/25 17 17 29 17 16 5 96

Läsår Klass 7 Klass 8 Klass 9 Antal Totalt

elever Alla

18/19 26 24 20 70 226

19/20 22 26 24 72 235

20/21 17 22 26 65  245

21/22 17 17 22 56 239

22/23 17 17 17 51 238

23/24 21 17 17 55 253

24/25 29 ev deln. 21 17 67 265
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 4 av 4 
Datum 

190325 

Förvaltning 

BKFU o TSF 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Lars Thorin och Karin Stierna 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Vissa anpassningar kommer att behöva göras i mellanstadieflygeln och vi söker nu investe-
ringsmedel för detta. Åtgärderna är främst för att få bättre tillgänglighet till WC samt för-
bättra utrymme för kapprum. 
 
Investeringen beräknas till 125 000 kr. Fastighetsförvaltningen kommer samtidigt att göra 
underhållsåtgärder i den del av lokalen som anpassas samt i fysiksalen. 
 
Etapp 2, hösten 2020 
I etapp 2 med start hösten 2020 kommer även klass 4 att flyttas till huvudbyggnaden. Ar-
betsplatser för mellanstadiets personal ställs iordning i direkt anslutning till nuvarande per-
sonalutrymmen. 
 
Textilslöjden flyttas eventuellt till tekniksalen som idag har väldigt låg beläggning och dess-
utom ligger i direkt anslutning till träslöjden. Närheten till respektive slöjdinriktning är en 
önskvärd förändring då dessa ämnen samverkar mycket. Nuvarande syslöjd skulle då istäl-
let kunna användas som undervisningslokal för andra ämnen på högstadiet. 
 
Äskande till investering etapp 2 görs på ordinarie sätt inför 2020. 
 
Initierare 

Barn- kultur och utbildningsförvaltningen 
  
Kostnadskalkyl 

125 000 kr. 
 

 
Tidsramar 

Etapp 1 klart till HT 19. Etapp 2 klart till HT 20 
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Socialnämnden 

YTTRANDE 
Bil AU 2019-03-06 § 20 
Bil SN 2019-03-20 § 39 
 
2019-03-06 
 
2019-01-07 

1 (3) 
 
 
 
Dnr 2019.1-734 

 

  
  Strömsunds Kommun  

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

 

    
 

 

Medborgarförslag gällande förbättring av Rossö center i  
Rossön 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag som behandlades vid kommunfullmäktige den 12 
december 2018 § 130 framförs att kommunen borde omvandla Rossö cen-
ter till ett biståndsbedömt trygghetsboende. I Strömsunds kommun finns 
trygghetsboenden som tillgodoser behovet av boendeform som kan upp-
stå mellan den tidigare bostaden och de särskilda boendena.  
 
Den som vill flytta från sin tidigare bostad till ett trygghetsboende, exem-
pelvis Rossö center, anmäler sitt intresse som till en vanlig hyreslägenhet 
och behöver inte göra någon ansökan om bistånd som utreda av bistånds-
handläggare. Den som vill flytta till ett särskilt boende behöver göra en 
ansökan om bistånd och får då en samlad bedömning där inte enbart fy-
siska funktionsnedsättningar utan hela livssituationen vägs in. Bedöm-
ningen är att kommunen i och med detta inte behöver planera för att in-
föra biståndsbedömda trygghetsboenden eller omvandla befintliga trygg-
hetsboenden till särskilda boendeformer. 
 
Socialnämndens ansvar för äldre människor 

I 5 kapitlet socialtjänstlagen (2001:453) finns särskilda bestämmelser för 
olika grupper, däribland äldre människor. Socialnämnden ska  

 verka för att äldre människor får goda bostäder 
 inrätta särskilda boendeformer  
 ge stöd och hjälp i hemmet 
 göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för 

äldre människor samt 
 planera sina insatser för äldre i samverkan med landstinget. 

Äldreomsorgen berör många kommunmedborgare. De äldre som har be-
hov av vård och omsorg, anhöriga som behöver stöd och kommunens an-
ställda som gör viktiga insatser i sitt arbete är några grupper som berörs. 
Bland socialnämndens ansvarsområden är äldreomsorg något som priori-
teras högt. 
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Trygghetsboende har länge använts i Strömsunds kommun som samlings-
namn för ett antal boenden med god fysisk tillgänglighet genom att de är 
utrustade med hiss eller lägenheter finns i markplan. Lägenheterna är 
lämpliga för kvinnor och män som är äldre och/eller har en funktionsned-
sättning. Det finns möjligheter att äta tillsammans och ett visst utbud av 
aktiviteter erbjuds, ibland i samarbete med frivilligorganisationer. De som 
bor i trygghetsboende kan få insatser i form av hemtjänst och hemsjuk-
vård precis som i övriga ordinära bostäder. Personer som redan har hem-
tjänstinsatser prioriteras till lediga lägenheter. Kommunen har genom att 
tidigt inrätta platser i trygghetsboenden föregått den nationella planens 
förslag där man nu sett behov av en mellanform för att möta äldre männi-
skors behov. 
 
Strömsunds kommun har vid olika tillfällen analyserat antal platser i 
äldreboenden och jämfört med antal äldre och befolkningsutveckling på 
de olika orterna. Den samlade bedömningen som gjorts utifrån sådana in-
venteringar är att behovet av platser i äldreboende är tillräckligt och där-
med har kommunen inte ansökt om statliga medel för om- och nybyggnat-
ion. 

Regeringen har utifrån utredningen om nationell kvalitetsplan för äldre-
omsorgen föreslagit ett antal lagändringar som ger kommuner möjlighet 
att skapa biståndsbedömda trygghetsboenden. Det ska vara en behovsprö-
vad boendeform för äldre människor som känner att det inte är tryggt att 
bo kvar i sina egna hem men som inte har behov av vård dygnet runt. I ett 
biståndsbedömt trygghetsboende ska äldre exempelvis kunna få hemtjänst 
och eventuellt hemsjukvård samt en möjlighet att bryta ofrivillig ensamhet 
genom gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. Riks-
dagen har beslutat om en sådan lagändring som börjar gälla den 2 april 
2019.  

Lagändringen kommer troligen att fylla ett syfte att skapa en mellanform 
av boenden i de kommuner som inte har ett sådant utbud och där man har 
ett mer strikt sätt att bedöma den enskildes behov av särskilt boende. Det 
finns exempel på att kommuner nästan uteslutande erbjuder särskilt  
boende till dem som har omfattande fysiska funktionshinder och/eller  
demenssjukdom.  
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Den bilden skiljer sig från hur bedömning av ansökan om särskilt boende 
sker i Strömsunds kommun. När ansökan om särskilt boende utreds av 
biståndshandläggare är det mycket viktigt att göra en allsidig bedömning 
av hela livssituationen så att upplevelse av ensamhet, otrygghet och even-
tuella psykiska funktionsnedsättningar finns med i den samlade bedöm-
ningen. 
 
Genom att kommunen har ett utbud av lägenheter i trygghetsboenden, i 
Rossön med flera orter, finns redan möjligheten för äldre personer att hitta 
ett alternativ när den tidigare bostaden inte längre upplevs trygg eller 
lämplig. De trygghetsboenden finns i kommunen tillgodoser behovet av 
en nivå mellan den tidigare bostaden och de särskilda boendena. Den som 
ansöker om särskilt boende får en samlad bedömning där inte enbart fy-
siska funktionsnedsättningar utan hela livssituationen vägs in. Bedöm-
ningen är därför att kommunen inte behöver planera för att införa bi-
ståndsbedömda trygghetsboenden eller omvandla befintliga trygghets-
boenden till särskilda boendeformer. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Socialnämnden 
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Remiss
 
Datum Diarienummer
2019-02-21
 

543-1206-2019
 

Djur- och miljöenheten
Martin Jakobsson
010-2253284 Strömsunds kommun

kommun@stromsund.se

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Ansökan om bearbetningskoncession för 
området Stekenjokk K nr 1 i Strömsunds 
kommun, Jämtlands län 
Bergsstaten har begärt Länsstyrelsens yttrande och samråd enligt 8 kap. 1§ minerallagen 
över kompletterad ansökan om bearbetningskoncession för området Stekenjokk K nr 1 i 
Strömsunds kommun. Länsstyrelsens bedömning ska avse den till ansökan bifogade 
miljökonsekvensbeskrivningen samt tillämpningen av 3, 4 och 6 kap. miljöbalken.

Observera att ansökningarna om bearbetningskoncession för Stekenjokk K
nr 1 kom in till Bergsstaten den 29 juli 2011 vilket innebär att minerallagen,
mineralförordningen och 6 kap. miljöbalken i dess lydelse före den 1 januari 2018 ska
tillämpas.

Av 28 § mineralförordningen framgår att Länsstyrelsen ska inhämta kommunens 
yttrande i ärendet. Av denna anledning översänds ärendet till Strömsunds kommun för 
yttrande till Länsstyrelsen (jamtland@lansstyrelsen.se) senast den 17 april 2019.

Martin Jakobsson

Bifogade filer:
Kopia av Bergsstatens remiss
Kompletteringar till ansökan om bearbetningskoncession för området Stekenjokk K nr 1
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Utredare/handläggare 
Elisabeth Olsson Hedin 

Nämnd/styrelse 
Till kommunstyrelsen 

 
 

Orrnäsfjäll 1:1, Yttrande över ansökan om bearbetningskon-
cession för området Stekenjokk K nr 1 i Strömsunds kom-
mun, Jämtlands län 

 
 
Sammanfattning av ärendet  

Länsstyrelsen Jämtlands län har skickat en remiss till Strömsunds kom-
mun, dnr 543-1206-2019, med begäran om yttrande från Strömsunds kom-
mun. Ärendet rör en ansökan om bearbetningskoncession gällande områ-
det Stekenjokk K nr 1. Kommunen har möjlighet att fram till den 17 april 
2019 lämna sitt yttrande till Länsstyrelsen i ärendet. 
 
Begreppet bearbetningskoncession återfinns i minerallagen (1991:45) och 
innebär att Bergsstaten ger någon ensamrätten att förfoga över en utvin-
ningsbar fyndighet inom ett visst område. Kommunstyrelsen har yttrat 
sig i ärendet om bearbetningskoncession till Länsstyrelsen i oktober 2011 
och september 2013. I de förnyade handlingarna ansöker Vilhelmina Mi-
neral AB om bearbetningskoncession för fyndigheter runt den gamla Ste-
kenjokkgruvan med villkoret att brytning endast ska ske vintertid. Mal-
men ska enligt bolagets beskrivning transporteras till Norge för vidare 
anrikning. Området omfattas av fyra riksintressen; naturvård, rennäring, 
friluftsliv samt värdefulla ämnen och material. 
 
 
Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Jämtlands län, Djur och miljöenheten  
(jamtland@lansstyrelsen.se) 
 
 
Förslag till beslut och motivering 

Miljö- och byggavdelningens förslag till yttrande lämnas i bilaga. 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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Elisabeth Olsson Hedin 
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Till kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
En bearbetningskoncession innebär att innehavaren av koncessionen har 
fått ensamrätt av Bergsstaten att förfoga över en utvinningsbar mineral-
fyndighet. Rätten gäller i 25 år med möjlighet till förlängning.  
 
Vid prövningen om bearbetningskoncession tillämpas minerallagen samt 
3 och 4 kap miljöbalken (1998:808) om bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten tillämpas. Den sökande ska belysa ärendet med en miljö-
konsekvensbeskrivning utifrån 6 kap miljöbalken. Enligt minerallagen ska 
Bergsstaten meddela bearbetningskoncession om fyndigheten kan tillgo-
dogöras ekonomiskt och om fyndigheten i sig och platsen är lämplig. 
Bergsstatens beslut får inte strida mot kommunens detaljplan eller områ-
desbestämmelser. Länsstyrelsen ska hantera miljökonsekvensbeskriv-
ningen och samråda med Bergsstaten innan beslut fattas i koncessions-
ärendet. Enligt mineralförordningen är Länsstyrelsen skyldig att inhämta 
yttrande från kommunen rörande miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Den ansökta bearbetningskoncessionen gäller områdena Stekenjokk K nr 
1 och Levi K nr 1, belägna i Strömsunds och Vilhelmina kommuner. Vil-
helmina Mineral AB uppger att målet är att bryta malm med innehåll av 
koppar, zink, bly, guld och silver. Stekenjokkmineraliseringen har tidi-
gare brutits och anrikats av Boliden Mineral AB under åren 1976 till 1988.  
 
Historik i ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare yttrat sig i ärendet om bearbetningskon-
cession till Länsstyrelsen Jämtlands län den 25 oktober 2011, § 286 och 
den 24 september 2013, § 245. Ansökan avslogs av Bergsstaten och de 
båda länsstyrelserna (Jämtland och Västerbotten) då projektet ansågs in-
verka för mycket på framförallt rennäringen i området. Bolaget överkla-
gade beslutet till regeringen och modifierade sin ansökan. Efter den för-
ändrade ansökan återförvisades ärendet av regeringen tillbaka till Bergs-
staten. 
 
Den planerade verksamheten 
Bolaget uppger att brytning ska ske under jord. I den förändrade delen av 
ansökan anger bolaget att uttag av material endast kommer att ske vinter-
tid. Grovkrossning av berg och lastning av malm kommer att ske under 
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jord. Malmen kommer sedan att transporteras från Stekenjokk till anrik-
ningsverket i Joma med lastbil. Bolaget uppskattar att de under bryt-
ningen dagligen kommer att ske cirka 28 tur- och returtransporter. Upp-
startsprocessen av gruvan kommer att inledas med länspumpning av den 
gamla gruvan. I uppstartsfasen planerar bolaget även för diverse anlägg-
ningsarbeten för att iordningställa industriområdet. Bolaget uppskattar 
att anläggningsarbetet kommer att ske under två barmarkssäsonger. Vid 
uppstarten av fyndigheten Levi K nr 1 (Vilhelmina kommun) kommer ett 
upplag av gråberg att finnas ovan jord innan tillräckliga utrymmen finns 
under jord. Deponering av gråberg kommer att ske under jord i gruvhå-
len och resterna från anrikningsverket hanteras i Norge. Den beskrivna 
verksamheten bygger på att vägarna över fjället hålls öppna för trafik un-
der vintern. 
 
Riksintressen 
I 3 kap 1 § miljöbalken framgår att mark och vattenområden ska använ-
das för det eller de ändamål de är bäst lämpade till med hänsyn taget till 
beskaffenhet, läge och rådande behov. Företräde ska ges till sådan an-
vändning som från en allmän synpunkt ger god hushållning.  
 
Det ansökta koncessionsområdet berörs av totalt fem riksintressen; natur-
vård, rennäring, friluftsliv och rörligt friluftsliv samt värdefulla ämnen 
och material. I 3 kap 10 § miljöbalken framgår att: 

”Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ända-
mål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt 
främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska 
miljön i övrigt.”  

 
I författningskommentarerna till Regeringens proposition 1997/98:45, 
Miljöbalken, framgår att företräde ska ges till sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning och att det vid bedömningen 
av den lämpligaste användningen av ett område alltid möjligheten till 
samutnyttjande ska undersökas. Propositionen anger även att balkens 
övergripande mål, 1 kap 1 § miljöbalken, att främja en hållbar utveckling 
ska vara utgångspunkt för bedömningen.  
 
Riksintresse naturvård, friluftsliv och rörligt friluftsliv samt naturreservat och 
Natura 2000 
I Strömsunds kommun ligger malmfyndigheten, benämnd Stekenjokk K 
nr 1, under naturreservatet Skåarnja och 18 kilometer av transportvägen 
passerar genom reservatet. Naturreservatet har också föreslagits att bli 
Natura 2000-område. Hela området är också av riksintresse för naturvård 
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enligt 3 kap 6 § miljöbalken (Frostvikenfjällen, Bjurälven–Korallgrottan 
och Jormli-Blåsjöfjällen samt Vardo-, Laster- och Fjällfjällen). I Vilhelmina 
kommun ligger delar av malmfyndigheten, benämnd Levi K nr 1, under 
Natura 2000-området ”Vardo-, Laster, och Fjällfjällen”. Hela området 
Frostviken och Södra Lapplandsfjällen är även av riksintresse för frilufts-
liv enligt 3 kap 6 § miljöbalken och hela fjällområdet i Jämtlands län och 
Västerbottens län är av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § 
miljöbalken.  
 
I handlingarna har bolagets konsulter tittat på risken för barriäreffekter 
för djur med en upplogad vinterväg och risken för förekomsten av trafik-
dödade djur. Fokus i utredningen har varit på den del av året då bolaget 
planerar brytning (från november till utgången av april). Bolaget menar 
att det under vintermånaderna finns få djur i området som skulle beröras 
av vägen som barriär. 
 
Riksintresse rennäring 
De ansökta koncessionsområdet ligger inom riksintresse rennäringen för 
samebyarna Vilhelmina södra och Voernese. Bolaget har kommit fram till 
att en påverkan på rennäringen kan ske under anläggningstiden samt un-
der drift om/när renar anländer till området tidigare om våren eller nytt-
jar området senare om hösten än vad som är vanligt. Bolaget antar även 
att dragningen av elledning från Froskonbäckens renslakteri till gruvan 
kan medföra undvikelseeffekter för renarna. 
 
 
Initierare 

Ärendet kommer sig av att Vilhelmina Mineral AB har ansökt om bear-
betningskoncession hos Bergsstaten. Ärendet har skickats för beredning 
hos Länsstyrelsen Jämtlands län. Länsstyrelsen har i sin tur skickat ären-
det på remiss till kommunen. 
 
 
Bilagor 
 
Miljö- och byggavdelningens förslag till yttrande 
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Orrnäsfjäll 1:1, Yttrande över ansökan om 
bearbetningskoncession för området Stekenjokk K nr 1 i 
Strömsunds kommun, Jämtlands län 

 
Planförhållanden i Strömsunds kommun 
Det finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelse som berör det aktuella 
området. I kommunens gällande översiktsplan, antagen av Kommunfull-
mäktige den 11 juni 2014, har kommunen tagit ställning till att riksintresset 
för värdefulla ämnen och material i Stekenjokk bör prioriteras före de andra 
riksintressena. Detta har motiverats med att övriga riksintressen upptar en 
stor del av kommunens yta. Vid granskning av översiktsplanen motsatte sig 
Länsstyrelsen kommunens resonemang.  
 
I översiktsplanen finns även generella ställningstaganden som rör gruvdrift, 
naturvård och rennäring. Kommunen har angett att ”Gruvdrift skapar en möj-
lighet att stärka näringslivet och öka antalet arbetstillfällen i kommunen. Samtidigt 
måste detta ske med befogad hänsyn till andra näringars och miljöskyddets intres-
sen.” Under rubriken ”Naturvård” anger kommunen vidare att man ”Så långt 
som möjligt ska skydda och bevara värdefulla naturområden” samt att ”Skyddet av 
Natura2000 områden och områden med riksintresse för naturvård ska ges prioritet.” 
Under rubriken ”Rennäring” har kommunen bland annat tagit upp att ”Ren-
näringens marker i Strömsunds kommun skall bestå för att tillförsäkra utrymme och 
skapa utvecklingsmöjligheter för rennäringen” samt att ”Intrång bör undvikas i om-
råden som är avsatta som riksintresse för rennäringen. Hänsyn ska tas till konse-
kvenser för renskötselns hela årscykel.” 
 
 
Väghållningens påverkan på riksintressena 
I ärendet ska frågan om bearbetningskoncession vägas mot de övriga fyra 
riksintressena som finns inom området. Bolaget menar att frågan om effek-
terna av transport och vinterväghållningen på fjället ligger utanför frågan om 
bearbetningskoncession. Bolaget anser att detta är en följdeffekt av en gruv-
verksamhet och bör komma på bordet i samband med en eventuell ansökan 
om tillstånd enligt miljöbalken. Kommunen konstaterar dock att vid en be-
dömning av hushållningen med mark och vatten i området blir ändå frågan 
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om väghållning viktig då den har bäring på bearbetningskoncessionens ef-
fekter på de olika riksintressena.  
 
Vad skulle en förändrad väghållning i området kunna medföra? 
Ett förändrat öppethållande av väg över fjället skulle, bland annat beroende 
på vilka skötselåtgärder som vidtas, kunna inverka på riksintressena. Exem-
pelvis kan en upplogad väg medföra barriäreffekter för de djur som finns i 
området, både renar och vilda djur. Dessa risker finns så länge för höga plog-
kanter och/eller snöskärmar finns i området. En ökad tillgänglighet av områ-
det för allmänheten kan i sin tur medföra ökande risker för störningar av 
både natur och renskötsel under känsliga delar av året. I dagslägets är områ-
det svåråtkomligt för allmänheten under vår och försommar, den period då 
häckningar inleds och renarnas kalvningar sker.  
 
Uppgifterna som rör väghållning behöver tydliggöras 
Vilhelmina Mineral AB har fört ett resonemang om möjligheten att minska 
risken att en upplogad väg skulle medföra ökade barriäreffekter genom hur 
plogkanter kan skäras ner. Bolaget har däremot inte berört frågan om vilka 
effekter eventuella snöskärmar skulle ge. Uppgifterna om hur väghållningen 
kan komma att ske kan inte ses som faktiska åtaganden i ärendet. Vägen över 
fjället tillhör det statliga vägnätet och hanteras av Trafikverket. Det sökande 
bolaget äger inte frågan om drift och skötsel av vägen. Kommunen ställer sig 
frågan om det ens är juridiskt möjligt att skriva in villkor i ett eventuellt be-
slut om bearbetningskoncession eller tillstånd enligt miljöbalken som har bä-
ring på annan part (Trafikverket) än tillståndshavaren. Kommunen har för-
stått att Trafikverket har tillfrågats i ärendet och vill påtala vikten av att de-
ras ställningstagande och/eller utfästelser i ärendet formaliseras. Trafikver-
kets bedömning av praktiska, ekonomiska och juridiska aspekter skulle 
kunna ge ett tydligare beslutsunderlag i ärendet. 
 
Beskrivning av effekten av ökad tillgänglighet annan tid på året saknas 
Bolaget har valt att inte föra något resonemang om hur de förändringar som 
en öppen väg skulle ha på riksintressena i området under våren när brytning 
inte pågår och vägen ändå skulle kunna vara tillgänglig för allmänheten. 
Ökar risken för störningar från allmänheten på riksintresseområdena natur-
vård och rennäring i området under denna känsliga period med inledande 
häckningar och kalvning? 
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Förslag till tillägg; 
 
Påverkan på näringsliv och arbetsmarknad 
En uppstart av den gamla gruvan beräknas medföra ca 100 nya arbetstill-
fällen under minst 15 år i Frostvikenområdet. En breddning av utbudet på 
arbetsmarknaden är av stor betydelse i arbetsmarknadsområdet. Möjligheten 
till ökad inflyttning och möjligheten till att bo kvar i området gynnas av en 
öppning av gruvan.  
 
En åretruntöppen väg över Stekenjokk medför utvecklingsmöjligheter för be-
söksnäringen i området. Tillgängligheten till området ökar främst då turister 
norrifrån kan resa in i området över Stekenjokk. Övrigt näringsliv väntas få 
positiva effekter inom t ex hotell- och restaurang, transport och handel. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) beslutade i december 2012 att fyn-
digheten i Stekenjokk är riksintresse mineral. Enligt SGU finns värdefull kop-
par, zink och silver i markerna. I Sverige finns endast ett fåtal fynd av dessa 
som kan anses brytbara. Efterfrågan på metaller är i dagsläget stor till följd 
av ökat behov i tillverkningen av bland annat batterier till elbilar, mobiltele-
foner och dylikt. 
 
I aktuellt område finns flera riksintressen som måste samexistera. Det är där-
för viktigt att bolaget för en kontinuerlig dialog med berörda samebyar. 
I kommunens översiktsplan står att riksintresset för mineralbrytning i Ste-
kenjokk bör prioriteras före andra riksintressen i området.  
 
Strömsunds kommun föreslår att Länsstyrelsen tillstyrker den ansökta bear-
betningskoncessionen för området Stekenjokk K nr 1 med hänvisning till 1 
kap 1§ och 3 kap 10§ miljöbalken. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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