
 
 
 
 
 
 

 

Antal: 22 Utsändningsdag: Tisdagen den 21 augusti 

  

Kallelse /Underrättelse     
 

till Sammanträde 

   

 

 

 Kommunstyrelsen 
 

 
 

2018 39 

 

Tisdag 
 

28 
 

Augusti 

 

Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 
28 augusti 2018, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för be-
handling av ärenden enligt föredragningslista. 

 

Kl.   8.15  Miljö- och byggavdelningen 

Kl.   8.45  Kommunledningsförvaltningen 
  

Kl.   9.30 Fika och därefter gruppmöten  

 S-gruppen: Almen, kommunkontoret 
 Alliansen: Svaningen, kommunkontoret  

Kl. 12.00 Lunch 

Kl. 13.00 Information från Arbetsförmedlingen  

Kl. 14.00 Information från Norrskog 

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


 

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2018-08-28  2
  

     

     

Justering (sign) 

  

1.    Information från Arbetsförmedlingen 
 

   

2.    Information från Norrskog 
 

 
3.    Försäljning av Strömsund Lövvik 1:27 

 
 AU § 121/2018 

 

  Bilaga sid. 1-5 

 

 
4.    Nyttjanderättsavtal – del av Strömsund Gäddede 1:304 o 

1:287 
 

 AU § 122/2018 
   

  Bilaga sid. 6-10 

 

 

5.    Ändringsbegäran, ortssammanbindande nät 
 

 AU § 123/2018  
  

  Bilaga sid. 10-16 
 

 

6.    Fiberutbyggnad 2018, utfall efter upphandling 
 

 AU § 124/2018 
 

  Bilaga sid. 17-19 

 
 

 
7.    Fiberanslutning av företag i Strömsunds kommun 

 
 AU § 113/2018 
 

  Bilaga sid. 20 
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8.    Lekpark i Rossön 
 

 AU § 126/2018  
 

  Bilaga sid. 21  

 

 
9.    Tilläggsäskande för ökade kostnader inom färdtjänsten 
  
 AU § 127/2018  
 

    Bilaga sid. 22-24 
 

 
10.    Begäran om ramjustering för Teknik- & Serviceförvalt-

ningen på grund av ökade kostnader inom färdtjänsten. 
  
 AU § 128/2018  
 

    Bilaga sid. 25-27 
 

 

11.    Sammanträden med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och 
  kommunfullmäktige 2019 
  
 AU § 129/2018  

  Bilaga sid. 28-31 
 

   

12.    Yttrande över vattenmyndigheternas förslag till miljökvali-
tetsnormer för kraftigt modifierade vatten.  

 
 AU § 130/2018  
 

  Bilaga sid. 32-39 
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13.    Redovisning av partistöd 
 
 AU § 131/2018 
 

  Bilaga sid. 40-45 
 

 
14.    Princip för handläggning av ärenden gällande förfallna 

byggnader där föreläggande med vite inte har gett resultat. 
 

 AU § 132/2018  
 

  Bilaga sid. 46-47  

 

 
15.    Ändring av befintlig lokal trafikföreskrift om 30km/tim ut-

med väg 346 Rossön. 
 
  AU § 133/2018  
 
   Bilaga sid. 48-52 

 

 
16.    Medborgarförslag - Lägg inte ned förskolan i Norråker 
 
  AU § 134/2018  
 
   Bilaga sid. 53-60 

 

 
17.    Beslut om reglering av snöskotertrafiken inom område 

Frostviken väst – bildande av kommunalt regleringsområde 
 
  AU § 135/2018  
 
   Bilaga sid. 61-67 
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18.    Yttrande över revisionsrapport om cybersäkerhet 
   
  AU § 136/2018  
 
   Bilaga sid. 68-70 

 

 
19.    Yttrande över revisionsrapport om anställdas bisysslor 
   
  AU § 138/2018  
 
   Bilaga sid. 71-76 

 

 
20.    Yttrande över revisionsrapport om Kommunens beredskap 

avseende EKO-frågor 
   
  AU § 139/2018  
 
   Bilaga sid. 77-79 

 

 
21.    Investeringsbudget 2019 
   
  AU § 140/2018  
 
   Bilaga sid. 80-83 
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22. Delegationsbeslut 
 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 117-141 
 
b) Kommunstyrelsens ordförande Susanne Hanssons delegationsbeslut om 

utfärdande av fullmakt (nr 2-3/2018) 
 

  Bilaga sid. 84 

 
c) Bredbandsamordnaren Ann-Louise Hansson delegationsbeslut om under-

tecknande av markupplåtelseavtal 
 

  Bilaga sid. 85-86 

 
23. Delgivningar 

 
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 

 Budget 2018   300 000:-  

 Brottsofferjouren, § 102/2018 -11 000:- 

 Bidrag Landsbygdsriksdagen, § 116/2018 - 10 000:- 

 NIU-avtal, § 136/2018  - 5 000:- 

  

Kvarstår   179 000:-  

 

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

 

 Budget 2018   1 000 000:- 

 Bygdens Intresseförening, KS § 221/2017  - 120 000:- 

 Strömsunds Skoterallians, KS § 222/2017   -200 000:- 

 Gåxsjö Bygdegårdsförening, KS § 93/2018   -53 000:-  

 Busskort till elever på HS, KS § 127/2018 -200 000:- 

 Bidrag till avg.fri kollektivtrafik, KS § 128/2018  -370 000:- 

 IFK Strömsund Hockeysektionen, KS 141/2018   -33 000:- 

 Kvarstår   24 000:- 
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§ 121 Dnr 2018.266 253 
 
Försäljning av Strömsund Lövvik 1:27 
 
I januari 2018 inkom en förfrågan från Elisabeth Palm representerande 
Betz B&B om att få förvärva Lövvik 1:27. Syftet med köpet är att kunna 
utveckla sin verksamhet genom att erbjuda tillgång till sjönära aktiviteter 
för funktionshindrade ex båtturer eller bastubad. 
 
Fastigheten är en skogsfastighet på totalt 43 ha. Det område Betz B&B 
önskar förvärva är den del som ligger nedanför vägen och den är 4 ha och 
består mestadels av föryngringsskog samt en mindre röjd öppen yta. 
 
På fastigheten i det aktuella området ligger kommunens reningsverk.  
  
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 
och att kommunen erbjuder Elisabeth Palm möjligheten att teckna ett 
nyttjanderättsavtal med kommunen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Ansökan om att få köpa del av Lövvik 1:27 avslås. 
 

2. Elisabeth Palm erbjuds möjligheten att teckna ett nyttjanderättsav-
tal med kommunen. 
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§ 122 Dnr 2018.267 255 
 
Nyttjanderättsavtal – del av Strömsund Gäddede 1:304 o 1:287 
 
Gäddede SK har till Teknik- och serviceförvaltningen uttryckt önskemål 
om att på del av fastigheterna Gäddede 1:304 och 1:287 få uppföra ett ute-
gym och en pumptrack/cykelbana. Till denna upplåtelse skall det följa ett 
arrendeavtal. Önskemålet är att det skall vara avgiftsfritt. 
 
Enligt fastställda riktlinjer för arrende- och nyttjanderättsavtal skall av-
giftsfria upplåtelser beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att Gäddede SK ansvarar för an-
läggningen i form av uppförande, underhåll, skötsel samt att anlägg-
ningen uppfyller gällande regler. Området omfattar 2 900 m2. 
 
Om nyttjanderätten upphör skall området återställas till ursprungligt 
skick och anläggningen avlägsnas från området.  
  
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ett nyttjanderättsavtal upprättas mellan Strömsunds kommun och Gäd-
dede SK för en tid om 5 år med möjlighet till förlängning med 3 år i sän-
der och att upplåtelsen är avgiftsfri. 
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§ 123 Dnr 2016.164 524 
 
Ändringsbegäran, ortssammanbindande nät 
 
2015 beviljades kommunen bidrag från EU’s regionala fond och medfi-
nansiering från Region Jämtland Härjedalen för utbyggnad av ortssam-
manbindande fibernät. Det ortssammanbindande nätet är ett spridnings-
nät för vidare utbyggnad till byar längs vägen och det skapar redundans i 
nätet. 
 
Projektet är gemensamt för Strömsund, Ragunda och Bergs kommun, 
med Servanet är projektägare. Projekttiden sträcker sig över perioden 
2016-03-01 – 2019-06-30 med en projektomslutning på 78,5 mkr, varav 39 
mkr i bidrag för projektet som helhet. 
 
Varje kommun står för sina egna investeringar och har egen budget i pro-
jektet. Strömsunds kommun är finansiär och bidragsmottagare för de 
sträckor som byggs i Strömsunds kommun. 
 
Enligt KS § 81/2018 har kommunen beslutat att färdigställa påbörjade 
sträckor och tagit höjd för kostnadsfördyringar i projektet. Vidare har be-
slut fattats om att inte påbörja utbyggnad av ytterligare sträckor i dagslä-
get. 
 
Med anledning av kostnadsfördyringar, förseningar och att en av pro-
jektets parter kliver av samarbetet, har Servanet har tagit fram förslag till 
ändringsbegäran som ska skickas in till Tillväxtverket under hösten 2018.  
  
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Godkänner ”Förändringsbegäran projekt 2020-06-31 – Informationstek-
nisk infrastruktur till nytta för näringsliv och Samhälle: Investeringar och 
tilllämpningar.” Bilaga 1. 
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§ 124 Dnr 2018.282 524 
 
Fiberutbyggnad 2018, utfall efter upphandling 
 
Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå 
de kommunala bredbandsmålen, att 90% av alla hushåll och företag ska 
ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. 
 
Kommunen har en investeringsram på 20 miljoner kronor år 2018 (kom-
munfullmäktige § 3/2018). 
 
Kommunen har beslutat om budget för aktuella projekt för fiberutbygg-
nad 2018 (KS §82/2018). Servanet har genomfört upphandling för utbygg-
nad av Hammerdals tätort del 2, Hammerdals ytterområden samt ut-
byggnad av Yxskaftkälen och Bredkälen. Det kan konstateras att inkomna 
anbud har högre kostnad än avsatt budget eller att investeringen till viss 
del hamnar utanför det arrende som Servanet betalar till kommunen. 
 
Inget av inkomna anbud kan antas utan att nytt kommunalt beslut fattas. 
Servanet har meddelat att ny upphandling måste genomföras, eftersom 
projekttiden i upphandlingen inte kan justeras. Det här innebär att pro-
jekten kommer att bli kraftigt försenade. 
 
Kommunens bredbandsstrategi anger riktlinjer, mål och prioriteringsord-
ning för fiberutbyggnaden (KF §46/2013).  
  
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  
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§ 124 Forts. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Ge Servanet i uppdrag att ta omtag med försäljningen i Hammerdals 

tätort del 2. Att bygga ut fibernät i kommunens tätorter är prioriterat, 
men det är inte rimligt att genomföra utbyggnaden om anslutnings-
graden är så låg att en del av investeringen ligger utanför arrendet. 
 

2. Avvakta med utbyggnad av Hammerdals ytterområde på grund av 
det höga priset i genomförd upphandling och att en del av investe-
ringen ligger utanför arrendet. Ge Servanet i uppdrag att utvärdera 
upphandlingens resultat samt återkomma med förslag till hur vi går 
vidare.  
 

3. Att ge Servanet i uppdrag att genomföra förnyad konkurrensutsätt-
ning för utbyggnad av fibernät i Yxskaftkälen och Bredkälen. Anslut-
ningsgraden är hög och hela investeringen ligger inom arrende.  
 

4. Att omfördela medel inom investeringsramen och avsätta ytterligare 
600.000 kronor till fiberutbyggnad i Yxskaftkälen och Bredkälen. 
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§ 125 Dnr 2018.301 524 
 
Fiberanslutning av företag i Strömsunds kommun 
 
Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå 
de kommunala bredbandsmålen, att 90% av alla hushåll och företag ska 
ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. 
 
Tillgång till bra och stabil uppkoppling är en förutsättning för att företag 
ska kunna driva och utveckla sina verksamheter. Varje företag som anslu-
ter sig till stadsnätet tecknar avtal och betalar den faktiska kostnaden för 
sin anslutning till Servanet. För kommunen innebär företagsanslutning-
arna en investeringskostnad som på sikt betalas tillbaka genom arrende- 
och nyttjanderättsavgifter från Servanet. 
 
Kommunen har tidigare avsatt 1 mkr för att ansluta företag till fibernätet 
(KS § 55/2018). Servanet konstaterar att intresset är stort bland företagen 
och avsatt budget inte räcker för att bygga de beställningar som kommit 
in. 
 
Eftersom genomförd upphandling för utbyggnad av fibernät i Hammer-
dals tätort, Hammerdals ytterområden, Yxskaftkälen och Bredkälen un-
der juli månad står klart att alla planerade projekt inte kommer kunna ge-
nomföras, finns möjlighet att göra en omfördelning av medel inom årets 
investeringsram.  
  
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Att omfördela 1,5 miljoner kronor från investeringsram för bredbandsut-
byggnad till företagsanslutningar i Strömsunds kommun. 
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§ 126 Dnr 2018.295 332 
 
Lekpark i Rossön 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har fått in önskemål om att det bör upp-
föras en lekplats i Rossön. Det finns idag en mindre lekplats vid fd skolan 
som ägs av Rossöns Samhälls & Företagarförening. Nuvarande placering 
och ägarförhållande begränsar möjligheten för besökare, turister att nyttja 
lekplatsen. 
 
Teknik- och serviceförvaltning påbörjade 2011 upprustning av flertalet 
lekplatser i kommunen. Målet är att tillgänglighetsanpassa de lekparker 
som rustas upp. Detta gäller även vid nyanläggning av lekplats. 
I Rossön finns ingen lekplats för allmänheten.  
  
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslut 
 

1. En lekpark anläggs i Rossön under 2019 och att teknik- och service-
förvaltningen tillsammans med representanter från Rossön under-
söker om ett lämpligt markområde för ändamålet 

 
2. Beräknad kostnad för anläggande av lekplats uppgår till ca 560 000 

kr 
 

3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda ut-
gifter 2018. 
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§ 127 Dnr 2018.302 735 
 
Tilläggsäskande för ökade kostnader inom färdtjänsten 
 
Ökade kostnader medför att budget kommer att överskridas med 1,5 Mil-
joner under 2018. Teknik- & Serviceförvaltningen begär därför ett tilläggs-
anslag på motsvarande summa.  
  
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att ansökan om tilläggsanslag avslås samt att upp-
mana teknik- och serviceförvaltningen att aktivt arbeta med att minska 
kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetupp-
följning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås. 
 

2. Teknik- och serviceförvaltningen måste aktivt arbeta med att 
minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje 
budgetuppföljning. 
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§ 128 Dnr 2018.303 735 

Begäran om ramjustering för Teknik- & Serviceförvaltningen 
på grund av ökade kostnader inom färdtjänsten. 

Ökade kostnader medför att budget kommer att överskridas med 1,5 Mil-
joner under 2018. Teknik- & Serviceförvaltningen begär därför om en 
ramjustering på motsvarande summa för 2019. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att ansökan om ramjustering avslås samt att upp-
mana teknik- och serviceförvaltningen att aktivt arbeta med att minska 
kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetupp-
följning. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ansökan om ramjustering avslås.

2. Teknik- och serviceförvaltningen måste aktivt arbeta med att
minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje
budgetuppföljning.
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§ 129 Dnr 2018.308 006 
 
Sammanträden med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019 
 
Kommunledningsförvaltningen/kansli har upprättat förslag till samman-
trädesdagar år 2019.  

 Arbetsutskottet  Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

Januari  22 9 - 

Februari 26 5-6 21 

Mars 26 12 - 

April - 9 3 

Maj 2,28 14 - 

Juni - 11 26 

Juli - - - 

Augusti 13 27 - 

September 10 24 18 

Oktober 8 22 - 

November 5 19 13 

December 3 17 11 
 
  
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Upprättat förslag till sammanträdesplan 2019 för kommunstyrel-
sens sammanträden godkänns. 
 

2. Planen redovisas för kommunfullmäktige för fastställelse av sam-
manträdesdagar 
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§ 130 Dnr 2018.294 340 
 
Yttrande över vattenmyndigheternas förslag till miljökvali-
tetsnormer för kraftigt modifierade vatten. 
 
Vattenmyndigheterna samråder nu om ett förslag till miljökvalitetsnor-
merför vatten som är kraftigt modifierade på grund av påverkan från 
vattenkraft. Som ett led i samrådet ges Strömsunds kommun möjlighet att 
yttra sig över förslaget. 
 
Enligt EU:s vattendirektiv och förordningen om förvaltning av kvalitén 
på vattenmiljön, ska vatten ha god ekologisk status. För vissa vatten t.ex. 
kraftverksmagasin, har detta miljökvalitetsmål bedömts vara omöjligt att 
nå. Sådana vatten har förklarats som kraftigt modifierade vatten. De vatt-
nen ska i stället uppnå god ekologisk potential.  
  
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga. 

 
 
 
  



  
Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2018-08-28 
 
 

1 (2) 
 
Vårt dnr 2018.294 

 

  
  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 

 

    
 

422 VATTEN - Yttrande över Vattenmyndigheternas samråd - förslag till 
miljökvalitetsnormer gällande kraftigt modifierade vatten på grund av 
vattenkraft, dnr 537-3521-2016 
 
Strömsunds kommun har tagit del av vattenmyndigheternas förslag och 
lämnar följande yttrande: 
 
Underlag för förslaget 
Vattenmyndigheterna har i huvudrapporten bedömt konsekvenserna för 
elproduktion och reglerkraft om miljökvalitetsnormen god ekologisk pot-
ential ska gälla för samtliga kraftigt modifierade vatten. Strömsunds kom-
mun finner det anmärkningsvärt att man i denna bedömning konsekvent 
har räknat på ett värsta möjliga scenario när det gäller minskning av el-
produktion och höjning av elpris - ett scenario som man själv anger inte är 
sannolikt. Man har också angett att man tagit till med stora säkerhetsmar-
ginaler när man räknat på bortfall av produktion.  
 
Vattenmyndigheterna har inte på något motsvarande sätt räknat på ett 
värsta scenario när det gäller miljöskador av vattenkraft. Inte heller har 
man några säkerhetsmarginaler för att skydda miljön. 
 
Vidare baseras alla beräkningar på den svenska elproduktionen medan Sve-
riges elbehov inte redovisas alls. Genom att exporten av el är omfattande är 
landets elproduktion och landets elbehov inte samma sak. Miljöförbätt-
rande åtgärder får enligt förslaget inte kosta mer än 2,5 % av den årliga 
elproduktionen. Inga motsvarande gränser för hur stor miljöskada vatten-
kraften får förorsaka har redovisats. Vattenmyndigheterna redovisar också 
att underlaget för bedömningarna till stor del har lämnats av kraftbolagen. 
 
Krav på miljöförbättrande åtgärder olika i olika delar av landet 
Vidare är det en mycket sned fördelning över landet när det gäller var 
stora miljöskador är godtagbara enligt vattenmyndigheterna och var de 
inte är det. Strömsunds kommun ligger till största delen inom Ångerman-
älvens avrinningsområde och till en mindre del inom Indalsälvens avrin-
ningsområde. I Ångermanälvens avrinningsområde finns 188 kraftigt mo-
difierade vattenförekomster och 52 kraftverk/dammar. Det innebär att 29 
% av landets kraftigt modifierade vattenförekomster och 21 % av alla 
kraftverk/dammar ligger inom Ångermanälvens avrinningsområde. Ång-
ermanälven har i stort sett byggts om från en levande älv med forsar, till 
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en serie av regleringsmagasin med mellanliggande torrfåror (varav några 
har minimitappning). 
 
Av Ångermanälvens 188 kraftigt modifierade vatten föreslås endast 39 få 
miljökvalitetsnormen god ekologisk potential och 18 miljökvalitetsnormen 
måttlig ekologisk potential. Hela 127 vattenförekomster föreslås få miljö-
kvalitetsnormen otillfredsställande ekologisk potential. I Norra Östersjöns 
vattendisrikt och Södra Östersjöns vattendistrikt finns sammanlagt 7 kraf-
tigt modifierade vatten. Samtliga 7 föreslås få miljökvalitetsnormen god 
ekologisk potential. Detta visar på en märklig skillnad i synsätt mellan 
olika delar av landet. Strömsund kommun anser att man inte bara kan se 
på Sveriges vattenkraftproduktion som en helhet utan att man också 
måste se på hur skadorna från vattenkraften drabbar både miljön och be-
folkningen i olika delar av landet. 
 
När det gäller den bilaga som handlar om Ångermanälvens avrinnings-
område så har vattenmyndigheterna på ett tydligt sätt redovisat vilka mil-
jöförbättrande åtgärder som är möjliga vid varje enskilt vattenkraftverk 
eller regleringsdamm. Åtgärder som skulle leda till stora förbättringar och 
till att god ekologisk potential skulle uppnås. Därefter har man redovisat 
att i stort sett inga av dessa ska behöva vidtas. Detta av hänsyn till elpro-
duktionen.  
 
Sammanfattningsvis anser Strömsunds kommun att förslaget är tydligt 
vinklat till förmån för vattenkraftindustrin. Vattenmyndigheterna har inte 
heller tagit någon hänsyn till att vattenkraftens skadeverkningar tillåts att 
ensidigt drabba människor som bor i de älvdalar som levererar så mycket 
elkraft till Sverige och så mycket vinster till kraftbolagen. 
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§ 131 Dnr 2018.264 042 
 
Redovisning av partistöd 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2014, § 126, att anta reg-
ler för partistöd. 
 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning sen-
ast den 30 juni efter räkenskapsårets utgång och som visar att partistödet 
har använts för det ändamål som anges i 4 kapitlet, 31 §, första stycket i 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
 
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 
Fullmäktige får i de i förväg antagna reglerna för partistöd besluta om att 
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning 
respektive granskningsrapport. 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet och Rätt-
vis har lämnat in redovisningar för 2017 
 
Partistödet är för närvarande 10 000 kronor till varje parti som är repre-
senterat i kommunfullmäktige. Dessutom utgår ett stöd på 18 000 kronor/ 
mandat. 
  
Yrkande 

 
Ordföranden föreslår att redovisningarna från Socialdemokraterna, Cen-
terpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet och Rättvis Demokrati godkänns 
och att partistödet för 2019 betalas ut i januari 2019 till de partierna med 
godkänd redovisning. Vid nästa års redovisning ges ingen dispens för 
sent inkomna redovisningar  
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§ 131 Forts. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslut 
 

1. Redovisningarna från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Modera-
terna, Vänsterpartiet och Rättvis demokrati godkänns.  
 

2. Partistödet för 2019 betalas ut i januari 2019 till de partierna med 
godkänd redovisning. 
 

3. Vid nästa års redovisning ges ingen dispens för sent inkomna re-
dovisningar  
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§ 132 Dnr 2018.307 294 
 
Princip för handläggning av ärenden gällande förfallna bygg-
nader där föreläggande med vite inte har gett resultat. 
 
Miljö- och byggnämnden har i ett beslut den 3 maj § 28/2018 begärt me-
del för att täcka kommande kostnader för rivning av förfallna byggnader.   
 
Flera fall av rivningsföreläggande har inte givit någon effekt. Det medför 
att kostnaden för rivningarna slutningen blir miljö- och byggnämndens 
kostnad. Då dessa kostnader inte ryms i nämndens budget, därför behö-
ver budgeten ökas.   
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att avslå begäran om mer medel från miljö- och 
byggnadsnämnden i väntan på Boverkets utredning.    
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslut 
 
Ansökan om utökad budget avslås 
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§ 133 Dnr 2017.392 311 
 
Ändring av befintlig lokal trafikföreskrift om 30km/tim ut-
med väg 346 Rossön. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har mottagit synpunkter på 
Bodumsbrons låga trafiksäkerhet efter Trafikverket monterat ner trafik-
ljusen. Över bron finns ett körfält för fordon samt en målad linje för de 
oskyddade trafikanterna. Bron är till sin utformning konvex vilket be-
gränsar siktsträckorna över bron vid möte mellan fordon. Strömsunds 
kommun och boende i Rossön har vid flera tillfällen påtalat vikten av att 
Trafikverket gör det som krävs för att säkerställa trafiksituationen vid 
bron i Rossön.  
  
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Lokaltrafikföreskrift på väg 346, Rossön, Strömsunds kommun, mellan 30 
meter nordväst väg 992 och 610 meter nordväst den samma får fordon 
inte föras med högre hastighet än 30 km/tim och att det gäller alla dagar 
oavsett tid på dygnet. 
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§ 134 Dnr 2018.199 644 
 
Medborgarförslag - Lägg inte ned förskolan i Norråker 
 
Johannes Collin med flera har i ett medborgarförslag den 21 maj föreslagit 
att förskolan i Norråker inte ska läggas ner. Detta för att hela Strömsunds 
kommun ska leva  
  
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga. 
 
 
 
 
 

  



  
Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2018-08-28 
 
 

1 (2) 
 
Vårt dnr 2018.199 

 

  
  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 

 

    
 

Yttrande med anledning medborgarförslaget - Lägg inte ned 
förskolan i Norråker 
 

Barn, kultur och utbildningsnämnden tog beslutet att lägga ned försko-
lan i Norråker den 13/2-2018. Orsaken till nedläggningen var flera som 
beskrivs nedan 
 

 Problem med att rekrytera förskollärare. Ingen behörig förskollärare har 
sökt förskolärartjänsterna som legat ute. Skollagen säger att; endast 
den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig 
för viss undervisning, får bedriva undervisningen. 
 

 Det är få barn i verksamheten. En alltför liten barngrupp kan påverka 
barnens kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Enligt Lpfö 98 
ska lärandet baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som 
på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och 
aktiv del i utveckling och lärande. 
 

 Det är ett litet arbetslag. Det påverkar arbetslagets möjligheter att ut-
veckla verksamheten genom kollegialt lärande när personalstyrkan är 
så liten som två medarbetare. Det är också sårbart utifrån att det kan 
bli mycket ensamarbete för att täcka upp barnomsorgsbehovet under 
hela dagen. 
 

 Problem med att rekrytera vikarier. Det är svårt att hitta vikarier till verk-
samheten. Orten och upptagningsområdet för anställningsbara vika-
rier är litet. 
 

 När det gäller den ekonomiska aspekten kan det nämnas att kostnaderna 
för verksamheten är stor i förhållandet till att det är en liten enhet med 
få barn.  
 

Efter beslutet om nedläggning så skickade förskolechef Ann-Kristin 
Lindkvist ut en förfrågan till vårdnadshavarna till de barn som hade 
barnomsorg i Norråker (8 stycken barn). De fick då tre alternativ. 
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1. Placering hos dagmamma/pedagogisk omsorg i Norråker
2. Placera barnen på Barnlyans förskola i Kyrktåsjö
3. Att säga upp sin barnomsorgsplats

Vårdnadshavarna svarade följande. 

 3 stycken skulle inte ha förskoleplats.
 3 stycken skulle gå på Barnlyans förskola i Kyrktåsjö
 2 stycken ville ha dagbarnvårdare i Norråker (båda barnen är skrivna i

Dorotea kommun)

Det betyder att endast två barn önskade dagbarnvårdare i Norråker och 
båda barnen var från Dorotea kommun. Strömsunds kommun har 
ingen skyldighet att ordna barnomsorg för barn som är skrivna i annan 
kommun. Däremot kan vi erbjuda plats i redan befintlig verksamhet. 

Därför beslutade Strömsunds kommun att inte erbjuda dagbarnvår-
dare/pedagogisk omsorg. 

I medborgarförslaget så skriver förslagsställaren att Strömsunds kom-
mun fattat beslutet på felaktiga grunder. Vi hade räknat med barnen 
som föddes 2017 men inte barnen som föddes 2018. Orsaken till det är 
att de barnen inte kan få förskoleplats förrän 2019 beroende på när på 
året de är födda. Vi har bara tagit med dem som ska ha plats 2018. 

Även om kommunen tar med och räknar de som är gravida eller födda 
2018 så blir barnantalet för litet för att kunna bedriva förskola. Dessutom 
blir det inte lättare att hitta en behörig förskollärare heller.  

Medborgarförslaget avslås 
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§ 135 Dnr 2016.221 814  
 
Beslut om reglering av snöskotertrafiken inom område Frost-
viken väst – bildande av kommunalt regleringsområde 

Bildande av ett kommunalt regleringsområde för snöskotertrafiken inom 
område Frostviken väst (från Gäddede i söder till Stora Blåsjön i norr, 
från statens regleringsområde i öster till norska gränsen i väster) har be-
slutats av Kommun-fullmäktige 2016-09-14 § 89, med tilläggsbeslut KF 
2016-12-14 § 113. Då det senare framkommit att det i då gällande lagstift-
ning saknats stöd för kommunens beslut måste beslutet tas om, utifrån 
den nya, ändrade lagstiftningen, SFS 2018:436. 
 
Beslutet som togs i KF 2016 föregicks av att ett stort antal klagomål på 
skoter-trafik/skoterkörning hade kommit in till kommunen. Tillsammans 
med markägare, Frostvikens skoterklubb och näringsidkare i området ar-
betade kommunen fram ett förslag till reglering av skotertrafiken. Kör-
ning i terräng med terräng-skoter och annat motordrivet fordon förbjöds 
med vissa undantag. Bland annat kunde området öppnas för körning 
längs anvisade leder och friåkning inom vissa bestämda områden, under 
vissa förutsättningar.  
 
Det nya beslutet överensstämmer med det tidigare, av KF, tagna beslutet. 
Samma samråd som föregick det tidigare beslutet har också använts i det 
nya beslutet. 
  
Samrådstiden var från den 13 juni 2016 till den 6 juli 2016. Samrådsförsla-
get skickades för yttrande till kommunens medlemmar och enskilda via 
kommunens hemsida, andra myndigheter och bransch- och intresseorga-
nisationer, lokala föreningar och grupper. Under samrådstiden genomför-
des ett sam-rådsmöte i Gäddede (2016-06-14) med 60-70 deltagare.  
 
Inkomna samrådsyttranden sammanställdes i ett samrådsutlåtande, där 
det framgår vilka förslag som de framförda synpunkterna gav anledning 
till.  
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§ 135 Forts. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslut 
 
Att bilda ett kommunalt regleringsområde enligt förslaget. 
 
 
Simon (M) deltar ej i beslutet 
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§ 136 Dnr 2018.139 167 
 
Yttrande över revisionsrapport om cybersäkerhet  

Kommunens revisorer har gett PwC, Kommunal Sektor, i uppdrag att ge-
nomföra en granskning avseende kommunens cybersäkerhet. Gransk-
ningen har skett utifrån det s.ks NIST cybersäkerhetsramverk som belyser 
organisationers mognadsgrad och förmågor.  
 
Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattade revisionella bedöm-
ning att den interna kontrollen avseende cybersäkerhet inte är tillräcklig.  
 
IT-chefen har upprättat förslag till yttrande. 
  
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga 
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Yttrande med anledning av kommunrevisorernas rapport om 
cybersäkerhet  
 
Kommunrevisionen har begärt svar efter PWC rapport om cybersäkerhet 
den 13 april. 
 
IT-enheten kommer under hösten ta fram ett förslag till Informationssä-
kerhetspolicy för Strömsunds kommun samt tillhörande riktlinjer i form 
av ”Riktlinjer för informationssäkerhet”. Dessa kommer att ersätta kom-
munens nuvarande "Policy for kommunens IT-stöd" som fastställdes av 
kommunfullmäktige i KF 2014-06-11, § 56.  
 
Utöver denna policy har flera tekniska åtgärder utförts och flera är under 
införande. IT-enheten har sedan våren också rutiner som tillkommit eller 
förändrats för att bättre leva upp till granskarnas rekommendationer. 
 
Senare under året planerar IT-enheten hålla en IT-säkerhetsutbildning i 
form av små korta digitala insatser för alla kommunens användare. 
 
IT-enheten kommer också genomföra en djupare analys baserad på 
granskningens slutsatser tillsammans med en IT-säkerhetsfirma, en dia-
log har inletts. 
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§ 138 Dnr 2018.45 007 
 
Yttrande över revisionsrapport om anställdas bisysslor 

Kommunens revisorer har gett PwC, Kommunal Sektor, i uppdrag att ge-
nomföra en granskning avseende kommunens attestrutiner. Syftet med 
granskningen är var att bedöma om styrelsen och nämndernas kontroll 
avseende hantering av bisysslor är ändamålsenlig samt om de den interna 
kontrollen är tillräcklig.  
 
Revisionens bedömning är att styrelsen och nämndernas kontroll avse-
ende av anställdas bisysslor i begränsad utsträckning bedrivs på ett ända-
målsenligt sätt och att den interna kontrollen är begränsad utsträckning är 
tillräcklig,  
 
HR-specialist arbetsrätt har upprättat förslag till yttrande. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga 
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Yttrande med anledning av kommunrevisorernas rapport om 
Anställdas bisysslor 
 

1. I vårt kollektivavtal Allmänna Bestämmelser (17) § 8 stipulerar att medar-
betare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter, 
som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisyssla. Denna regle-
ring är ny i AB 17 då tidigare AB bara beskrev att medarbetarna bara är skyl-
dig att lämna uppgift om bisyssla på begäran av arbetsgivaren.  

 
I AB § 8 framgår tre kriterier som ska ligga till grund för bedömning: 

 Hindrande av arbetsuppgifter 
 konkurrerande verksamhet mot arbetsgivaren 
 förtroendeskadlig bisyssla 

 
Likande skrivelser finns i de övriga kollektivavtal som vi använder: Bestämmel-
ser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA), Bestämmelser för 
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning (BUI)  
m fl.  

 
Strömsunds kommun har idag riktlinjer och blanketter för bisyssla. I Resultat- 
och utvecklingssamtal som sker årligen mellan chef och medarbetare, ska en av 
punkterna som behandlas beröra bisyssla. Om medarbetare startar eller har bi-
syssla mellan Rus samtal ska dessa anmälas. Vid nyanställning ska frågan ställas 
till den som är aktuell för anställning i kommunen. Sedan 2017 registreras alla 
inkomna bisysslor i WinLas. 
 
Att skapa mer än redan antagna kommunövergripande riktlinje gällande bisyss-
lor ser arbetsgivaren inte är att bedriva en effektiv verksamhet. 
 

2. Vad som anses rimlig tid för svar gällande godkännande eller avslag på bisyssla 
är svårt att estimera. Arbetsgivaren råder sina chefer att ta kontakt med HR-en-
heten för att göra rätt bedömning av medarbetarens bisyssla.  

 
3. Arbetsgivaren gör ingen kontroll av medarbetarna mot bolagsverket för att un-

dersöka vilka som har en bisyssla eller ej. Arbetsgivaren har ingen rättighet eller 
skyldighet att undersöka vad medarbetarna har för delaktighet i, bolag eller in-
tresseföringar, politiska eller religiösa föreningar på den tid de inte befinner sig 
som medarbetare på arbetstid i kommunen. Utan arbetsgivaren bedömer bisyss-
lan utifrån de ovanstående tre grunderna. 

 
Arbetsgivaren ser inget syfte i att rapportera eller följa upp enskilds medarbeta-
res bisyssla mer än vad riktlinjerna säger. Kopplingen till internkontroll eller 
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årsvisa uppföljningar till kommunstyrelsen måste klargöras först, vad syftet 
med det ska vara och hur det ska rapporteras.  

 
Däremot ser arbetsgivaren att blanketten för bisyssla ska redigeras. 
Blanketten ska inte innehålla ett godkännande utan bara att informationen har 
mottagits gällande bisysslan. Detta för att arbetsgivaren ska ha framkomlig väg 
att neka medarbetaren att fortsätta sin bisyssla om den faller under de tre kriteri-
erna under tidens gång.  
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§ 139 Dnr 2018.47 007 
 
Yttrande över revisionsrapport om Kommunens beredskap 
avseende EKO-frågor 

Kommunens revisorer har gett PwC, Kommunal Sektor, i uppdrag att ge-
nomföra en granskning avseende kommunens beredskap avseende EKO-
frågor. 
 
Syftet med granskningen är var att bedöma om kommunens beredskap 
avseende EKO-frågor är ändamålsenlig samt om den interna kontrollen är 
tillräcklig.   
 
Revisionens bedömning är att kommunens beredskap är begränsad ut-
sträckning är ändamålsenlig då det till stor del saknas övergripande po-
licy eller riktlinjer inom området. Den interna kontrollen bedöms i be-
gränsad utsträckning vara tillräcklig då det inte görs uppföljningar inom 
området. Däremot finns ett väl utarbetat system för den interna kontrol-
len som bör fånga eventuella avvikelser. 
 
Biträdande förvaltningschef har upprättat förslag till yttrande. 

 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
 
 

  



  
Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2018-08-28 
 
 

1 (1) 
 
Vårt dnr 2018.47 

 

  
  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 

 

    
 

Yttrande med anledning av kommunrevisorernas rapport om 
EKO-frågor 
 
Kommunrevisionen har begärt svar efter PWC rapport om EKO-frågor 
den 2 februari 2018. 
 
Kommunledningsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en 
övergripande riktlinje gällande etik, korruption och oegentligheter. Planen 
är att vi under hösten ska kunna presentera denna riktlinje. Vi kom-mer 
även att revidera dokumentet som finns angående hantering av penning-
gåvor som fastställdes av CSG 2014-05-14. Frågan kommer att behandlas 
på CSG den 24 september och därefter lyftas upp till Kommunstyrelsen.  
 
SKL har en webbutbildning med flera kortfilmer som med fördel kan an-
vändas för att utbilda medarbetare. Vår tanke är att vi först ska utbilda 
alla chefer på ledarträffarna under vecka 43 och att de i sin tur utbildar 
sina medarbetare på arbetsplatsträffar. Checklistan för planering av nyan-
ställdas introduktion ska också uppdateras med punkten EKO-frågor. 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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§ 140 Dnr 2018.322 041 
 
Investeringsbudget 2019  

Investeringsutrymmet för 2019 är beräknat till totalt 36 mnkr (inklusive 
bredband och komponentinvesteringar) för att bibehålla god ekonomisk 
hushållning. De senaste åren har investeringstakten ökat och likviditeten 
visar därmed en sjunkande trend.   
 
Åren 2015-2017 har kommunen investerat i genomsnitt 58 mnkr årligen, 
inklusive bredband. Budgetramen minskades 2018 och bokslutsprogno-
sen för året pekar på 42 mnkr.  
 
Det finns stora behov av investeringar i kommunens kärnverksamheter. 
Av den anledningen föreslås en minskad budget för bredband från 20 till 
15 mnkr 2019.  
 
Inför 2019 har förvaltningarna hörsammat att endast äska det med allra 
högst prioritet, varvid 27 äskanden har inlämnats (att jämföra med 49 ob-
jekt 2018). 
 
I samband med budgetbeslutet för 2018 beslutades två objekt för 2019: 
etapp 2 av ombyggnad av Hotings vattenverk och en årlig pott för gatu-
beläggningar.  
 
Nytt för 2019 är att två potter skapats pga att delar av fastighetsförvalt-
ningens och AVA:s (avfall, vatten, avlopp) underhållskostnader nu måste 
bokföras som investeringar pga den nya regeln om komponentredovis-
ning. 
 
2019 års investeringsförslag består av totalt tre objekt inom vatten och av-
lopp samt investeringar inom IT (IT-säkerhet, digitala verktyg och tråd-
lösa nät inom flera verksamheter). Dessutom har akuta åtgärder på Backe 
skola högsta prioritet.  
 
Åtgärder i Frostvikens skola påbörjas under 2018 och teknik- och service-
förvaltningen ska ta fram ett förslag till plan för renoveringsbehoven, en-
ligt beslut av kommunstyrelsen (2018-04-24 § 92). Åtgärder för 2019 kom-
mer att finansieras genom ombudgetering av anslag från 2018.  
 
I Hammerdal finns behov av fler förskoleplatser. Lokalutredning pågår 
och ärendet kommer att hanteras separat under hösten 2018, eftersom 
önskemålet är ett färdigställande direkt efter årsskiftet. 
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§ 140 Forts.

Jämtlands Räddningstjänstförbunds tidigare aviserade behov av ombygg-
nad av stationer i kommunen finns inte med i budgetförslaget, men bör 
prioriteras senare om rimlig kalkyl finns samt om uppfattningen är att det 
kan påverka kompetensförsörjningen positivt. 

De finansiella målen ska uppdateras inför budget 2020, därför anges inget 
preliminärt utrymme för investeringar 2020 i nuläget.  

Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslut 

Investeringsbudget för 2019 beslutas enligt förslag. 
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§ 141 
 
Delgivningar 
 
  Dnr 2018.311 212 

1. KF § 54/2018 - Översiktsplan Bergs kommun 
 

  Dnr 2018.310 439 

2. Interreg Sverige/Norge - Program för europeiskt territoriellt samar-
bete 2014-2020 - Läges-/delrapport 
 

  Dnr 2018.309 168 

3. Länsstyrelsen Jämtlands län - Beslut om justerat eldningsförbud i 
Jämtlands län 
 

  Dnr 2018.265 106 

4. Bergs kommun - KF § 63/2018 Gemensam nämnd för samverkan 
inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 
 

  Dnr 2018.260 310 

5. Joelkommitten - Önskelista, det här vill vi i Hammerdal! - Snygga upp 
i Hammerdal! 

  Dnr 2018.259 133 

6. Migrationsverket - Information om reviderad årsplanering och om 
vidarebosättning 
 

  Dnr 2018.203 106 

7. Inlandskommunerna ekonomisk förening - Protokoll ordinarie före-
ningsstämma - 2018-05-16 
 

  Dnr 2018.258 106 

8. Sveriges Kommuner och Landsting - Förbundsavgift år 2019 till Sveri-
ges Kommuner och Landsting 
 

  Dnr 2018.257 612 

9. Skolinspektionen har beslutat att återkalla Thoren Innovation School 
ABs tillstånd att bedriva skolan Thoren Innovation School i Stock-
holm. 
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  Dnr 2018.256 624 

10. Regionen Jämtlands Härjedalen - Möjlighet att delta vid Skolelevers 
skolvaneundersökning 2019 
 

  Dnr 2018.255 106 

11. Bräcke Kommun - KF § 52/2018 - Årsredovisning Jämtlands Rädd-
ningstjänstförbund 2017 
 

  Dnr 2018.254 106 

12. Vattenmyndigheterna - Åtgärdsprogram 2016-2021 - sammanställning 
av myndigheters och kommuners genomförande av åtgärder 
 

  Dnr 2018.253 106 

13. Bräcke kommun - KF § 56/2018 - Gemensam nämnd för samverkan. 
 

  Dnr 2018.227 370 

14. Länsstyrelsen Jämtlands län - Beslut om att verksamheten vid regle-
ringsdamm vid Borgforsens kraftverk. 
 

  Dnr 2018.225 700 

15. Socialnämnden - Uppföljning av mål per april 2018 § 70/2018 
   

  Dnr 2018.224 700 

16. Socialnämnden - Verksamhetsprognos per april 2018 § 69/2018 
 

  Dnr 2017.413 009 

17. Förvaltningsrätten i Härnösand - Överprövning enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling - Förvaltningsrätten avslår an-
sökan 
 

  Dnr 2018.101 265 

18. Länsstyrelsen Jämtlands län - Beslut för bildande av naturreservatet 
Luvkullvattnet 
 

  Dnr 2018.54 106 

19. Östersunds kommun - Protokoll Gemensam nämnd för upphand-
lingssamverkan 2018-05-28 
 
 Dnr 2018.230 106 
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20. Räddningstjänsten Jämtlands län - Protokoll - § 34/2018 
 

  Dnr 2018.228 106 

21. Härjedalens kommun - Överenskommelse mellan Region Jämtland 
Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan - § 
115/2018 
 

  Dnr 2018.231 106 

22. Framtids- och utvecklingsförvaltningen - Modell för kompetens- och 
personalförsörjning 
 

  Dnr 2018.31 106 

23. Region Jämtland Härjedalen - Regionens samverkansråd 2018-05-21 
  

  Dnr 2018.238 700 

24. Gemensam nämnd för närvård - Verksamhetsprognos per april 2018 
 

  Dnr 2018.237 700 

25. Gemensam nämnd för närvård - Måluppfyllelse per april 2018  
 

  Dnr 2018.240 133 

26. Länsstyrelsen i Jönköpings län - Ersättning för att stärka och utveckla 
verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt 37a § för-
ordning 2010:1122 
 

  Dnr 2018.312 047 

27. Boverket - Statsbidraget för ökat bostadsbyggande 2018 
 
 Dnr 2018.314 524 

28. Servanet AB - Information om stora leveransproblem med en av bola-
gets största entreprenörer. 
 
 Dnr 2018.203 106 

29. Inlandskommunerna ekonomisk förening - Styrelsesammanträde - 
2018-06-25 

 
Dnr 2018.145 107 

30. Inlandsbanan AB- Protokoll ordinarie bolagsstämma 2018-05-06 
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Dnr 2018.249 170 
31. Räddningstjänstförbundet- Delårsrapport januari-april 2018  

 
32. Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 

 
18:22 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019 
 
18:20 Feriejobb/sommarjobb 2018 
 
18:24 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 
 
18:23 Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap 
och civilt försvar 
 
18:26 Ny förvaltningslag  
 
18:21 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker  

 

Arbetsutskottets beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 4 
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180628 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Försäljning av Strömsund Lövvik 1:27 

 
Sammanfattning av ärendet  

I januari 2018 inkom en förfrågan från Elisabeth Palm representerande 
Betz B&B om att få förvärva Lövvik 1:27. Syftet med köpet är att kunna 
utveckla sin verksamhet genom att erbjuda tillgång till sjönära aktiviteter 
för funktionshindrade ex båtturer eller bastubad. 
 
Fastigheten är en skogsfastighet på totalt 43 ha. Det område Betz B&B 
önskar förvärva är den del som ligger nedanför vägen och den är 4 ha och 
består mestadels av föryngringsskog samt en mindre röjd öppen yta. 
 
På fastigheten i det aktuella området ligger kommunens reningsverk. 
 
Förslag till beslut och motivering 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att ansökan om att få köpa del 
av Lövvik 1:27 avslås.  
 
 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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Utredare/handläggare 
Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Beskrivning av ärendet 

I januari 2018 inkom en förfrågan från Elisabeth Palm representerande 
Betz B&B om att få förvärva Lövvik 1:27. Syftet med köpet är att kunna 
utveckla sin verksamhet genom att erbjuda tillgång till sjönära aktiviteter 
för funktionshindrade ex båtturer eller bastubad. 
 
Fastigheten är en skogsfastighet på totalt 43 ha. Det område Betz B&B 
önskar förvärva är den del som ligger nedanför vägen och den omfattar 
ett 4 ha stort område bestående av föryngringsskog i delen ner mot sjön, 
ca 3 ha samt röjd öppen yta upp mot vägen, ca 1 ha. 
 
På fastigheten ligger kommunens reningsverk som nås via väg som går 
över grannfastigheten. 
 
Vid besök på plats konstaterades att tillgängligheten nere vid sjön inte är 
bra samt att det är svårigheter att komma ner till sjön p.g.a. reningsver-
kets placering. 
 
Med anledning av att det finns ett reningsverk på fastigheten samt till-
gänglighetsaspekten till stranden föreslår teknik- och serviceförvalt-
ningen att ansökan om att få köpa del av Lövvik 1.27 avslås. 

   
 
   

Bilagor 
Karta över området, bilaga 1. 
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Hela fastigheten Lövvik 1:27. 
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Kommunstyrelsen 

 

 
 
 
Önskat område för förvärv, markerad med röd linje. 
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Utredare/handläggare 
Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
   

Nyttjanderättsavtal – del av Strömsund Gäddede 1:304 o 1:287 

 
Sammanfattning av ärendet  

Gäddede SK har till Teknik- och serviceförvaltningen uttryckt önskemål 
om att på del av fastigheterna Gäddede 1:304 och 1:287 få uppföra ett ute-
gym och en pumptrack/cykelbana. Till denna upplåtelse skall det följa ett 
arrendeavtal. Önskemålet är att det skall vara avgiftsfritt. 
 
Enligt fastställda riktlinjer för arrende- och nyttjanderättsavtal skall av-
giftsfria upplåtelser beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att Gäddede SK ansvarar för an-
läggningen i form av uppförande, underhåll, skötsel samt att anlägg-
ningen uppfyller gällande regler. Området omfattar 2 900 m2. 
 
Om nyttjanderätten upphör skall området återställas till ursprungligt 
skick och anläggningen avlägsnas från området. 
 
 
Förslag till beslut och motivering 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att ett nyttjanderättsavtal upp-
rättas mellan Strömsunds kommun och Gäddede SK för en tid om 5 år 
med möjlighet till förlängning med 3 år i sänder och att upplåtelsen är av-
giftsfri. 
 
 
 
 
Underskrift 

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

 

Bilagor 
Karta över området, bilaga 1. 
Skrivelse från Gäddede SK 
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Karta över nyttjanderättsområdet Gäddede 1:304 och 1:287. 
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Skrivelse till kommunstyrelsen angående arrende av mark  

Syfte: Att förbättra utemiljö samt skapa aktiviteter för barn och unga i Gäddede.  

 

Inför 2018 sökte tre ideella föreningar från Frostviken bygdemedel för att kunna skapa aktiviteter för 

barn och ungdomar. Vi fick hela summan på 670,000kr som baserades på ett förslag om en 

pumptrack/cykelbana samt ett utegym för allmänheten, se projektplan.  

Vi föreningar har nu tillsammans tittat på ett markområde för placering. Den mark som vi anser vara 

lämplig tillhör Strömsunds kommun och är beläget nedanför Frostviksskolan, bredvid brogatan i 

Gäddede, se karta. Där har vi även tillgång till Gäddede Sportklubbs gym och dusch och är dessutom 

vid en mindre trafikerad väg som vi anser är bra utifrån säkerhetssynpunkt.  Områdets tillgänglighet 

för skolans möjlighet att använda området är också en fördel.  

Vi önskar att få arrendera denna del av kommunens mark, och vi önskar att få göra det utan avgift. Vi 

vill även lyfta frågan om föreningarna kan få hjälp av Strömsunds kommuns teknik och service att 

sköta skötsel av området. Vi kommer bekosta röjning samt områdets markarbete med sökta medel 

där det kommer läggas lättskött underlag som passar ändamålet (ej gräsmatta). 

 

Tack på förhand. 

 

Barn och ungdomsföreningarna i Gäddede genom 

Ellinor Lindman 

Ordförande Gäddede Sportklubb 

 

Mail: ellinorlindman@hotmail.com 

Tel: 0702150045 
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Enl. tomtgräns 

förutom gräns 

upp mot 

skolan.
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Kansli 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Ann-Louise Hansson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Ändringsbegäran, ortssammanbindande nät  

2015 beviljades kommunen bidrag från EU’s regionala fond och medfi-
nansiering från Region Jämtland Härjedalen för utbyggnad av ortssam-
manbindande fibernät. Det ortssammanbindande nätet är ett spridnings-
nät för vidare utbyggnad till byar längs vägen och det skapar redundans i 
nätet.  
 
Projektet är gemensamt för Strömsund, Ragunda och Bergs kommun, 
med Servanet är projektägare. Projekttiden sträcker sig över perioden 
2016-03-01 – 2019-06-30 med en projektomslutning på 78,5 mkr, varav 39 
mkr i bidrag för projektet som helhet.  
 
Varje kommun står för sina egna investeringar och har egen budget i pro-
jektet. Strömsunds kommun är finansiär och bidragsmottagare för de 
sträckor som byggs i Strömsunds kommun.  
 
Enligt KS § 81/2018 har kommunen beslutat att färdigställa påbörjade 
sträckor och tagit höjd för kostnadsfördyringar i projektet. Vidare har be-
slut fattats om att inte påbörja utbyggnad av ytterligare sträckor i dagslä-
get.  
 
Med anledning av kostnadsfördyringar, förseningar och att en av pro-
jektets parter kliver av samarbetet, har Servanet har tagit fram förslag till 
ändringsbegäran som ska skickas in till Tillväxtverket under hösten 2018. 
Bilaga 1. 
 
 
Initierare 

Bredbandssamordnaren 
 

Förslag till beslut och motivering 

Godkänner ”Förändringsbegäran projekt 20200631 – Informationsteknisk 
infrastruktur till nytta för näringsliv och Samhälle: Investeringar och till-
lämpningar.” Bilaga 1. 
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Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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Förändringsbegäran projekt 20200631 - Informationsteknisk 
infrastruktur till nytta för näringsliv och Samhälle: Investeringar 
och tillämpningar. 
 
Stödmottagaren ServaNet AB och Samverkansparterna Strömsunds kommun och Ragunda 
kommun inkommer härmed med en förändringabegäran i projektet för att bygga 
ortssammanbindande fiberinfrastruktur. 
 

Förändringsbegäran 1. Omfördelning budget 
 
Inom den budget som projektet har önskar vi göra en förändring mellan kostnadslagen. 
Beslutad budget på kostnader som ej är knutna till en sträcka 
Extern kommunikation  180 000 
Projektstyrning  1 602 800 
Upphandling   100 000 
Material (ej i sträckornas materialbudget) 600 000 
   2 482 800 
Till 
Sträckan Hammerdal-Kommungräns  1 241 400 
Sträckan Stugun – Hammerdal 1 241 400 
 

Förändringsbegäran 2. Tidplan & genomförande för projektet 
Projektets fördyringar och förseningar (de stora anledningarna redovisas nedan) gör att vi önskar 
förlängning av projektet till 2020-08-31. 
 
Med anledning av det uppdrag Trafikverket fått att under året se över hur de kan vara mer 
bidragande i Sveriges bredbandsutbyggnad samt se om ändringar i deras regelverk kan få ner 
kostnaderna för utbyggnaden av bredbandet kan de fördyringar projektet ser i de sträckor som 
återstår minskas. Om så blir fallet kan de återstående sträckornas nya budget komma att minskas 
och på så sätt kunna genomföras enligt plan, dock behövs en förlängning av projektet. 
 
Ett sätt att slutföra projektet är att ersätta de återstående sträckorna eller delar därav med 
radiolänkslöningar för ortssammanbindande kommunikation, därför behöver vi veta om den 
möjlighete finns inom bidragsprojektet. 
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Förändringsbegäran 3. BTEA:s utträde ur projektet 
Bergs Tingslags Elektriska AB har sagt upp Nyttjanderätts- och uppdragsavtal med ServaNet AB 
per 2018-12-31. Tiden fram till dess kommer att läggas på arbete med samarbetets upphörande 
och inga nya ortssammanbindande sträckor kommer att byggas gemensamt.  
 
Återstående parter i projektet önskar att de medel som tilldelats till sträckorna i Bergs kommun 
och som inte kommer att användas inom kommunen kan flyttas till de påbörjade projekt i 
Strömsund och Ragunda som har haft fördyringar på grund av händelser som tillkommit efter det 
att budget satts och att projektet påbörjades. Medlen fördelas 50/50 mellan Strömsund och 
Ragunda. Anledningen till fördyringarna redovisas under separat rubrik. 
 
Om den fördelningen inom projektet inte är möjlig lämnas bidrag för sträckorna i Bergs kommun 
åter till programmet. 
 

Projektets sträckor budget och fördyringar 
 
Sträckor i Berg som inte byggs: Budget 
Länsgräns – Rätans kraftverk   3 220 000 
Svenstavik – Sandnäset o Gillhov  7 888 000 
Dalåsen – Vigge   1 426 000 
Rätan-Nästeln-Kvarnsjö   3 910 000  
   16 444 000   
 
Strömsund  Budget Utfall per 2017-12-31 Ny budget Diff 
Påbörjade projekt 
Hammerdal – kommungräns 5 520 000 10 480 910  12 577 092   7 057 092 
Gåxsjö – Strömsund 8 640 000  4 697 894  10 097 000 1 457 000 
 
Ej påbörjade projekt: 
Ulriksfors – Backe 18 000 000   26 550 000   8 550 000 
Hoting – Backe 11 716 000   17 877 000    6 161 000 
     19 225 354 
 
Ragunda  Budget Utfall per 2017-12-31 Ny budget Diff 
 
Påbörjade projekt: 
Stugun – Hammerdal 8 120 000  9 905 209  11 886 251 3 766 251 
 
Ej påbörjade projekt: 
Skyttmon – Björkhöjden 7 648 000   11 328 000 3 680 000
      7 446 251 
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Indikator 
Antal företag som kommer att ges möjlighet att ansluta till fibernätet på de påbörjade sträckorna 
och därmed kan bli erbjuden bredband om minst 100 Mbit/s 
Hammerdal- Skyttmon   249  
Gåxsjö – Strömsund   136 
Stugun Hammerdal    67 
 

Fördyringar i projektet 
De stora anledningarna till de fördyringar projektet har genererats till största del av fyra faktorer. 
 

Marknaden 
Då många andra nätägare parallellt startat sina utbyggnader (exempelvis IP-Only, Zitius) samtidigt 
som detta projekt, så är utbytet för entreprenörerna större än någonsin. Det finns många fler 
projekt än entreprenörer. Detta driver upp kostnaderna på entreprenörarbetena många 
underentreprenörer åker land och rike runt för att ta del av den marknad som skapats. Men det 
driver upp kostnaderna då det blir många led som ska ta del av marknaden. 
Just idag (20170129) så finns det 58 mil byggnationer ”ute att räkna på” för entreprenörerna i 
närområdet Västernorrland/Jämtland. Detta är både bredband och elprojekt.  
Men eftersom det är samma entreprenörer som utför både el och bredbandsentreprenader, så 
påverkas detta projekt negativt. 
Desto fler projekt att välja mellan, desto bättre chans att tjäna bättre pengar. 
Finns också risk att det kommer saknas entreprenörer. 
 

Trafikverket förläggning 
Trafikverket har under senaste året skruvat åt kraven på vart våra ledningar får förläggas inom 
vägområdet. Åtminstone så har kontrollen vart ledningarna hamnar blivit hårdare. Tidigare så har 
det vart tillåtet (efter överenskommelser med Trafikverkets driftansvariga) att förlägga ledningar 
intill vägkanten där ersättningen i och för sig vart högre, men mycket lättare att utföra än de krav 
som ställs nu dikesbotten (rensat) eller bakslänt. Om vi väljer närmast väg så blir det dikesbotten, 
men då ska vi rensa diket, innan ledningen kan läggas. 
 
Tidigare fanns det tre stycken zoner inom vägområdet som var tillåtet. Billgast att utför närmast 
vägkant (dyrare ersättning) men billigare att utföra. Nu blir det dyrare ju längre ut från väg-kant 
man kommer. 
Denna förändring medför att ju längre ut maskinerna måste vara från vägkant så ökar kostnaderna, 
det blir besvärligare och svårare att förlägga ledningarna. Maskinerna behöver idag vara större och 
istället för att plöja så är det mer traditionell schakt som krävs för att kunna bygga anläggningarna. 
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Trafikverket handläggningstider 
En annan sak som också har påverkat kostnaden indirekt är de långa handläggningstiderna. Detta 
medför att vi inte fått tillstånden på samma sätt som tidigare då det varit en kraftig 
underbemanning på Trafikverket. Under en period i sommar 2016 fanns det tre stycken 
handläggare som behandlade tillstånd i hela Sverige, för att behandla all infrastruktur, alltså inte 
bara bredband. 
 
Indirekt så påverkar detta entreprenörerna som inte står still och väntar på att vi eller TRV ska 
behandla tillstånden, då söker de sig till andra entreprenader. 
 
En annan aspekt som också påverkar kostnaderna är att många av vägarna har så dålig kvalité så 
att varma sommardagar så måste projekten utföras på nätterna, eftersom vägen tål inte 
maskinernas tyngd i kombination av heta sommardagar.  
Det finns även vägar där trafikverket satt krav på oss (som utförare) att vi måste köra maskinerna 
på utlagda sprängmattor. På dessa sträckor har kostnaderna femdubblats. 

Dimensioneringskravet 
Dimensioneringskravet (120 % kapacitet i näten) ändrades efter att anbud och budget lämnats in 
och kom till parternas kunskap i samband med tilldelning. Förändringen har stor påverkan på 
totalkostnaden. Ökningarna beror främst på en mer detaljerad projektering, dyrare material (kablar 
mm) och ökade byggkostnader, det behövs dyrare maskiner och det tar längre tid att genomföra 
skarvar mm. Detta driver upp kostnaden rejält i förhållande till den ansökan som lämnats in. 
 
Vid tidigare bidragsprojekt så har de nät som byggts ut endast haft med något extra rör som ökad 
dimensionering, där inblåsning och anslutning av kunder har gjorts efteråt utifrån efterfrågan.  
Dessa kostnader har nätägare och kunder tagit i efterhand. Med det nya dimensioneringskravet så 
ska både ”extra rör” och större (fler fiber) kablar läggas direkt. Hela genomförandet påverkas av 
dimensioneringskravet, alltså inte bara ökade materialkostnader. 
 
 

16



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
datum 
2018-07-05 

Förvaltning 

Kansli 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Ann-Louise Hansson 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

Fiberutbyggnad 2018, utfall efter upphandling 

Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå 
de kommunala bredbandsmålen, att 90% av alla hushåll och företag ska 
ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. 
 
Kommunen har en investeringsram på 20 miljoner kronor år 2018 (kom-
munfullmäktige § 3/2018).  
 
Kommunen har beslutat om budget för aktuella projekt för fiberutbygg-
nad 2018 (KS §82/2018). Servanet har genomfört upphandling för utbygg-
nad av Hammerdals tätort del 2, Hammerdals ytterområden samt ut-
byggnad av Yxskaftkälen och Bredkälen. Det kan konstateras att inkomna 
anbud har högre kostnad än avsatt budget eller att investeringen till viss 
del hamnar utanför det arrende som Servanet betalar till kommunen.  
 
Inget av inkomna anbud kan antas utan att nytt kommunalt beslut fattas. 
Servanet har meddelat att ny upphandling måste genomföras, eftersom 
projekttiden i upphandlingen inte kan justeras. Det här innebär att  
projekten kommer att bli kraftigt försenade. 
 
Kommunens bredbandsstrategi anger riktlinjer, mål och prioriteringsord-
ning för fiberutbyggnaden (KF §46/2013). 
 
Prioritering ska utgå från följande punkter: 
 

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

 Graden av lokalt engagemang och efterfrågan är väsentlig. Ett om-
råde där många är intresserade av att investera i bredband priorite-
rar vi före ett område där få är intresserade.  
 

 Om det finns kommunal verksamhet i ett område höjer vi priorite-
ten. Samma resonemang tillämpar vi om ett område har omfat-
tande näringsdrivande verksamhet. 
 

 Kostnaden för att bygga fibernät kan påverka ett områdes prioritet. 
Kostnad per hushåll/arbetsställe/sysselsatt (kostnadseffektivitet). 
 

 Möjligheten till fortsatt utbyggnad. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 3 
datum 
2018-07-05 

Förvaltning 

Kansli 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Ann-Louise Hansson 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Sammanställning efter upphandling 
 

 Hammerdals 
tätort del 2 

Hammerdals 
ytterområden 

Yxskaftkälen, 
Bredkälen 

Budget  4,6 mkr 4,2 mkr 2,1 mkr 

Kostnad efter  
upphandling 

 
3,8 mkr 

 
6,0 mkr 

 
2,7 mkr 

Andel utanför  
arrende 

 
0,13 mkr 

 
1,4 mkr 

 
0 kr 

Antal beställningar 103 st (av 230)  102 st (av 120) 53 st (av 60) 

Anslutningsgrad 45% 85% 88% 

Kostnad per  
anslutning 

 
36.900 kr 

Efter bidrag, 
29.400 kr 

Efter bidrag,  
25.500 kr 

Kommentarer: Kostnaden lig-
ger inom bud-
get, men del av 
investeringen 
ligger utanför 
arrendet. 
 
 
Område med 
många hushåll 
och företag. 
 
Låg anslut-
ningsgrad, kal-
kylen går inte 
ihop. 
 
Kommunal 
verksamhet 
finns. 
 
Hög kost-
nad/anslut-
ning. 

Kostnad högre 
än budget och 
del av investe-
ringen ligger 
utanför arren-
det. 
 
 
Område med 
många hushåll 
och företag. 
 
Hög anslut-
ningsgrad, 
men kalkylen 
går inte ihop. 
 
Rimlig kost-
nad/anslut-
ning. 
 
Bidragsom-
råde. 

Kostnad högre 
än budget.  
 
Hela investe-
ringen inom 
arrende efter 
bidrag. 
 
Flera företag i 
området. 
 
 
Hög anslut-
ningsgrad vi-
sar ett stort in-
tresse. 
 
Rimlig kost-
nad/anslut-
ning.  
 
Bidragsom-
råde. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 3 
datum 
2018-07-05 

Förvaltning 

Kansli 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Ann-Louise Hansson 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
 

Förslag till beslut och motivering 

1. Ge Servanet i uppdrag att ta omtag med försäljningen i Hammerdals 
tätort del 2. Att bygga ut fibernät i kommunens tätorter är prioriterat, 
men det är inte rimligt att genomföra utbyggnaden om anslutnings-
graden är så låg att en del av investeringen ligger utanför arrendet. 
 

2. Avvakta med utbyggnad av Hammerdals ytterområde på grund av 
det höga priset i genomförd upphandling och att en del av investe-
ringen ligger utanför arrendet. Ge Servanet i uppdrag att utvärdera 
upphandlingens resultat samt återkomma med förslag till hur vi går 
vidare.  

 
3. Att ge Servanet i uppdrag att genomföra förnyad konkurrensutsätt-

ning för utbyggnad av fibernät i Yxskaftkälen och Bredkälen. Anslut-
ningsgraden är hög och hela investeringen ligger inom arrende.  

 
4. Att omfördela medel inom investeringsramen och avsätta ytterligare 

600.000 kronor till fiberutbyggnad i Yxskaftkälen och Bredkälen. 
 

 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
datum 
2018-07-05 

Förvaltning 

Kansli 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Ann-Louise Hansson 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

Fiberanslutning av företag i Strömsunds kommun 

Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå 
de kommunala bredbandsmålen, att 90% av alla hushåll och företag ska 
ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. 
 
Tillgång till bra och stabil uppkoppling är en förutsättning för att företag 
ska kunna driva och utveckla sina verksamheter. Varje företag som anslu-
ter sig till stadsnätet tecknar avtal och betalar den faktiska kostnaden för 
sin anslutning till Servanet. För kommunen innebär företagsanslutning-
arna en investeringskostnad som på sikt betalas tillbaka genom arrende- 
och nyttjanderättsavgifter från Servanet.  
 
Kommunen har tidigare avsatt 1 mkr för att ansluta företag till fibernätet 
(KS § 55/2018). Servanet konstaterar att intresset är stort bland företagen 
och avsatt budget inte räcker för att bygga de beställningar som kommit 
in.  
 
Eftersom genomförd upphandling för utbyggnad av fibernät i Hammer-
dals tätort, Hammerdals ytterområden, Yxskaftkälen och Bredkälen un-
der juli månad står klart att alla planerade projekt inte kommer kunna ge-
nomföras, finns möjlighet att göra en omfördelning av medel inom årets 
investeringsram.  
 
Initierare 

Bredbandssamordnaren 
 
Förslag till beslut och motivering 

Att omfördela 1,5 miljoner kronor från investeringsram för bredbandsut-
byggnad till företagsanslutningar i Strömsunds kommun. 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
datum 
 

Förvaltning 

Teknik- och serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Thord Engström 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

Lekpark i Rossön 

Teknik- och serviceförvaltningen har fått in önskemål om att det bör upp-
föras en lekplats i Rossön. Det finns idag en mindre lekplats vid fd skolan 
som ägs av Rossöns Samhälls & Företagarförening. Nuvarande placering 
och ägarförhållande begränsar möjligheten för besökare, turister att nyttja 
lekplatsen. 
 
Teknik- och serviceförvaltning påbörjade 2011 upprustning av flertalet 
lekplatser i kommunen. Målet är att tillgänglighetsanpassa de lekparker 
som rustas upp. Detta gäller även vid nyanläggning av lekplats. 
I Rossön finns ingen lekplats för allmänheten.  
 
Initierare 
Thord Engström 
 
Förslag till beslut och motivering 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att en lekpark anläggs i Rossön 
under 2019 och att teknik- och serviceförvaltningen tillsammans med re-
presentanter från Rossön undersöker om ett lämpligt markområde för 
ändamålet 

 Beräknad kostnad för anläggande av lekplats uppgår till ca 560 000 kr 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att anslå me-
del för anläggande av en lekplats i Rossön. 
 

Underskrift 

 
 Thord Engström 

             Chef Gatu- och markenheten 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
Datum 

 

Förvaltning 

Teknik- & Serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Emelie Holter 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ärende  

Tilläggsäskande för ökade kostnader inom färdtjänsten 
 
Sammanfattning av ärendet  

Ökade kostnader medför att budget kommer att överskridas med 1,5 Mil-
joner under 2018. Teknik- & Serviceförvaltningen begär därför ett tilläggs-
anslag på motsvarande summa.  
 
Beslutet skickas till 

Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Förslag till beslut och motivering 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår ett tilläggsanslag på 1 500 000 kr 
beviljas för att täcka de faktiska kostnader som färdtjänstuppdraget med-
för. Uppdraget har utförts i enlighet med gällande lagstiftning samt enligt 
Strömsunds kommuns riktlinjer.  
Underskottet för denna form av särskild kollektivtrafik skall inte behöva 
bäras av övriga verksamheter inom TSF då kommunen är skyldig att be-
vilja tillstånd till färdtjänst för dem som uppfyller lagens krav. 
 
 
Underskrifter 

 
 ...............................................................................  
 
Richard Persson, Förvaltningschef Teknik- & Serviceförvaltningen 
 
Emelie Holter, Tillgänglighets- & Trafikfrågor 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 3 
Datum 

 

Förvaltning 

Teknik- & Serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Emelie Holter 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Ökade kostnader inom färdtjänsten på grund av ändrat resandemönster 
bland de färdtjänstberättigade medför att budget beräknas överskridas 
med 1,5 miljoner kronor. Vi ser en omfördelning av resor från kortare till 
längre samt ett ökat antal resor. Vi kan även se att andelen resor från 
kommunens ytterorter ökar i antal. 
 
Arbetsresor för personer med funktionshinder som är i behov av särskild 
kollektivtrafik mellan arbetsplats och hemmet står för en kostnadsökning 
på närmare 450 000 kr/år.  
 
Kostnaden för ökat resande skall inte bäras av Teknik- & Serviceförvalt-
ningens övriga verksamheter då uppdraget och dess tillämpning är 
lagstyrd och ej påverkbar inom förvaltningens ramar. 
  
Det vi kan påverka är priset för utförandet och där har förvaltningen vid-
tagit åtgärder. Tidigare färdtjänstavtal sades upp till årsskiftet 2017/2018 
och upphandlades på nytt. Det nya avtalet möjliggjorde även för mindre 
aktörer att lägga anbud. Det nya avtalet, som förhandlades om innan av-
talsskrivning, gav dock ingen större effekt på priset. 

 
Laghänvisningar som tydliggör kommunens ansvar att anordna samt be-
vilja färdtjänst för de som uppfyller lagkravet. 
 
Lag (1997:736) om färdtjänst 
 
”3 § Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att 
färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns 
särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får 
för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra 
kommuner. Lag (2006:1114).” 
 

  ”4 § Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till  
  det. 

  Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbok 
  förd, eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den  
  regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (till 
  ståndsgivaren). Lag (2010:1068).” 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 3 
Datum 

 

Förvaltning 

Teknik- & Serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Emelie Holter 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
  ”7 § Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av  
  funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter  
  att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikat- 
  ionsmedel. 

  Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till  
  barn i motsvarande ålder utan funktionshinder. 

  Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning be 
  kostas av det allmänna. Lag (2006:1114).” 

 
Initierare 

Teknik- & Serviceförvaltningen 
  
Kostnadskalkyl 

1,5 Miljoner kronor 
 
Konsekvens av icke-beslut 

Kostnaden fördelas på Teknik- & Serviceförvaltningens övriga uppdrag.  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
Datum 

 

Förvaltning 

Teknik- & Serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Emelie Holter 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ärende  

Begäran om ramjustering för Teknik- & Serviceförvaltningen på grund av 
ökade kostnader inom färdtjänsten. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Ökade kostnader medför att budget kommer att överskridas med 1,5 Mil-
joner under 2018. Teknik- & Serviceförvaltningen begär därför om en 
ramjustering på motsvarande summa för 2019.  
 
Beslutet skickas till 

Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Förslag till beslut och motivering 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att en ramjustering på 1,5 Miljo-
ner beviljas för att täcka de faktiska kostnader som färdtjänstuppdraget 
medför. Uppdraget har utförts i enlighet med gällande lagstiftning samt 
enligt Strömsunds kommuns riktlinjer.  
Underskottet för denna form av särskild kollektivtrafik skall inte behöva 
bäras av övriga verksamheter inom TSF då kommunen är skyldig att be-
vilja tillstånd till färdtjänst för dem som uppfyller lagens krav. 
 
 
Underskrifter 

 
 ...............................................................................  
 
Richard Persson, Förvaltningschef Teknik- & Serviceförvaltningen 
 
Emelie Holter, Tillgänglighets- & Trafikfrågor 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 3 
Datum 

 

Förvaltning 

Teknik- & Serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Emelie Holter 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Ökade kostnader inom färdtjänsten på grund av ändrat resandemönster 
bland de färdtjänstberättigade medför att budget beräknas överskridas 
med 1,5 miljoner kronor. Vi ser en omfördelning av resor från kortare till 
längre samt ett ökat antal resor. Vi kan även se att andelen resor från 
kommunens ytterorter ökar i antal. 
 
Arbetsresor för personer med funktionshinder som är i behov av särskild 
kollektivtrafik mellan arbetsplats och hemmet står för en kostnadsökning 
på närmare 450 000 kr/år.  
 
Kostnaden för ökat resande skall inte bäras av Teknik- & Serviceförvalt-
ningens övriga verksamheter då uppdraget och dess tillämpning är 
lagstyrd och ej påverkbar inom förvaltningens ramar. 
  
Det vi kan påverka är priset för utförandet och där har förvaltningen vid-
tagit åtgärder. Tidigare färdtjänstavtal sades upp till årsskiftet 2017/2018 
och upphandlades på nytt. Det nya avtalet möjliggjorde även för mindre 
aktörer att lägga anbud. Det nya avtalet, som förhandlades om innan av-
talsskrivning, gav dock ingen större effekt på priset. 

 
Laghänvisningar som tydliggör kommunens ansvar att anordna samt be-
vilja färdtjänst för de som uppfyller lagkravet. 
 
Lag (1997:736) om färdtjänst 
 
”3 § Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att 
färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns 
särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får 
för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra 
kommuner. Lag (2006:1114).” 
 

  ”4 § Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till  
  det. 

  Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbok 
  förd, eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den  
  regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (till 
  ståndsgivaren). Lag (2010:1068).” 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 3 
Datum 

 

Förvaltning 

Teknik- & Serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Emelie Holter 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
  ”7 § Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av  
  funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter  
  att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna   
                                           kommunikationsmedel. 

  Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till  
  barn i motsvarande ålder utan funktionshinder. 

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning  
bekostas av det allmänna. Lag (2006:1114).” 

 
Initierare 

Teknik- & Serviceförvaltningen 
  
Kostnadskalkyl 

2,8 Miljoner kronor 
 
Konsekvens av icke-beslut 

Kostnaden fördelas på Teknik- & Serviceförvaltningens övriga uppdrag.  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
Datum 
 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen  

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Viktor Sjödin 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen  

 
 

Sammanträden med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunledningsförvaltningen/kansli har upprättat förslag till samman-
trädesdagar år 2019. 

  Arbetsutskottet   Kommunstyrelsen  Kommunfullmäktige

Januari   22  9  ‐ 

Februari  ‐  5‐6  21 

Mars  12  26  ‐ 

April  2  16  ‐ 

Maj  14  28  2 

Juni  11  26  19 

Juli  ‐  ‐  ‐ 

Augusti  13  27  ‐ 

September  10  24  18 

Oktober  8  22  ‐ 

November  5  19  13 

December  3  17  11 
 
 
Förslag till beslut  

1. Upprättat förslag till sammanträdesplan 2019 för kommunstyrel-
sens sammanträden godkänns. 
 

2. Planen redovisas för kommunfullmäktige för fastställelse av sam-
manträdesdagar 

 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
Bilagor 
 
Årsplan 2019. 
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T 1 1 F 1 F 1 M 1 14 O 1 Första Maj L 1

O 2 L 2 L 2 T 2 AU3 T 2 KF2 S 2

T 3 S 3 S 3 O 3 F 3 M 3 23

F 4 M 4 6 M 4 Sportlov          10 T 4 L 4 T 4

L 5 T 5 KS1 T 5 Sportlov F 5 S 5 O 5

S 6 O 6 KS1 O 6 Sportlov L 6 M 6 19 T 6 Nationaldag

M 7 2 T 7 T 7 Sportlov S 7 T 7 F 7

T 8 F 8 F 8 Sportlov M 8 15 O 8 L 8

O 9 KS0 L 9 L 9 T 9 T 9 S 9 Pingstdagen

T 10 S 10 S 10 O 10 F 10 M 10 24

F 11 M 11 7 M 11 11 T 11 L 11 T 11 AU5

L 12 T 12 T 12 AU2 F 12 S 12 O 12

S 13 O 13 O 13 L 13 M 13 20 T 13

M 14 3 T 14 T 14 S 14 T 14 AU4 F 14

T 15 F 15 F 15 M 15 16 O 15 L 15

O 16 L 16 L 16 T 16 KS3 T 16 S 16

T 17 S 17 S 17 O 17 F 17 M 17 25

F 18 M 18 8 M 18 12 T 18 Skärtorsdag L 18 T 18

L 19 T 19 T 19 F 19 Långfredag S 19 O 19 KF3

S 20 O 20 O 20 L 20 M 20 21 T 20

M 21 4 T 21 KF1 T 21 S 21 Påsk T 21 F 21 Midsommarafton

T 22 AU1 F 22 F 22 M 22 Annandag påsk  17 O 22 L 22 Midsommardagen

O 23 L 23 L 23 T 23 påsklov T 23 S 23

T 24 S 24 S 24 O 24 påsklov F 24 M 24 26

F 25 M 25 9 M 25 13 T 25 påsklov L 25 T 25

L 26 T 26 T 26 KS2 F 26 påsklov S 26 EU‐ VAL  O 26 KS5

S 27 O 27 O 27 L 27 M 27 22 T 27

M 28 5 T 28 T 28 S 28 T 28 KS4 F 28

T 29 F 29 M 29 18 O 29 L 29

O 30 L 30 T 30 T 30 Kristi Himmelsfärd S 30

T 31 S 31 F 31

JuniJanuari Februari Mars  April  Maj
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M 1 27 T 1 S 1 T 1 F 1 Novemberlov  S 1

T 2 F 2 M 2 36 O 2 L 2 Alla helgons dag M 2 49

O 3 L 3 T 3 T 3 S 3 T 3 AU10

T 4 S 4 O 4 F 4 M 4 45 O 4

F 5 M 5 32 T 5 L 5 T 5 AU9 T 5

L 6 T 6 F 6 S 6 O 6 F 6

S 7 O 7 L 7 M 7 41 T 7 L 7

M 8 28 T 8 S 8 T 8 AU8 F 8 S 8

T 9 F 9 M 9 37 O 9 L 9 M 9 50

O 10 L 10 T 10 AU7 T 10 S 10 T 10

T 11 S 11 O 11 F 11 M 11 46 O 11 KF6

F 12 M 12 33 T 12 L 12 T 12 T 12

L 13 T 13 AU6 F 13 S 13 O 13 KF5 F 13

S 14 O 14 L 14 M 14 42 T 14 L 14

M 15 29 T 15 S 15 T 15 F 15 S 15

T 16 F 16 M 16 38 O 16 L 16 M 16 51

O 17 L 17 T 17 T 17 S 17 T 17 KS10

T 18 S 18 O 18 KF4 F 18 M 18 47 O 18

F 19 M 19 34 T 19 L 19 T 19 KS9 T 19

L 20 T 20 F 20 S 20 O 20 F 20

S 21 O 21 L 21 M 21 43 T 21 L 21

M 22 30 T 22 S 22 T 22 KS8 F 22 S 22

T 23 F 23 M 23 39 O 23 L 23 M 23 52

O 24 L 24 T 24 KS7 T 24 S 24 T 24 Julafton 

T 25 S 25 O 25 F 25 M 25 48 O 25 Juldagen

F 26 M 26 35 T 26 L 26 T 26 T 26 Annandag jul 

L 27 T 27 KS6 F 27 S 27 O 27 F 27

S 28 O 28 L 28 M 28 Novemberlov     44 T 28 L 28

M 29 31 T 29 S 29 T 29 Novemberlov  F 29 S 29

T 30 F 30 M 30 40 O 30 Novemberlov  L 30 M 30 1

O 31 L 31 T 31 Novemberlov  T 31 Nyårsafton 

Juli Augusti September Oktober November December
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KF1 Tilläggsbudget fr fg år

KF2 Årsredovisning fg år

KF3 Budget total nästa år inkl utdeb, Bokslusprognos vår

KF4

KF5 Prognos höst inkl delår

KF6

KS0

KS1 Tilläggsanslag fr fg år, Prel bokslut fg år, Finansrapport per 31/12 fg år

KS2 Årsredovisning fg år

KS3

KS4 Bokslutsprognos vår (övr nämnder före KS), Prognos KS‐nämnd, Prognos investeringar, Budget total nästa år inkl utdeb, Finansrapport per 30/4

KS5

KS6

KS7 Bokslutsprognos höst (övr nämnder före KS), Prognos KS‐nämnd, Prognos investeringar, Finansrappor per 31/8

KS8 Internbudget KS‐nämnd nästa år

KS9

KS10
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 4 
2018-07-12 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2018.0571 

Utredare/handläggare 
Annika Berglund 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen  

 
 

Ärende  

Yttrande över vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer för 
kraftigt modifierade vatten. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Vattenmyndigheterna samråder nu om ett förslag till miljökvalitetsnor-
mer för vatten som är kraftigt modifierade på grund av påverkan från 
vattenkraft. Som ett led i samrådet ges Strömsunds kommun möjlighet att 
yttra sig över förslaget.  
 
Enligt EU:s vattendirektiv och förordningen om förvaltning av kvalitén 
på vattenmiljön, ska vatten ha god ekologisk status. För vissa vatten t.ex. 
kraftverksmagasin, har detta miljökvalitetsmål bedömts vara omöjligt att 
nå. Sådana vatten har förklarats som kraftigt modifierade vatten. De vatt-
nen ska i stället uppnå god ekologisk potential.  
 
God ekologisk potential innebär att alla lämpliga åtgärder har vidtagits 
för att förbättra vattenförekomstens ekologiska status, som inte har en be-
tydande negativ inverkan på den verksamhet som ligger till grund för att 
vattenförekomsten har förklarats som kraftigt modifierad. God ekologisk 
potential är alltså ett lägre kvalitetskrav än god ekologisk status.  
 
I förordningen om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön, finns i sin tur 
möjlighet att göra undantag från kravet på god ekologisk status. Vatten-
myndigheterna har utnyttjat detta undantag, så att endast 199 av de 460 
kraftigt modifierade vatten som finns i Sverige ska behöva uppnå god 
ekologisk potential. För 70 % av de kraftigt modifierade vattnen föreslås 
miljökvalitetsnormen i stället bli måttlig, otillfredsställande eller dålig 
potential. Skälet till detta är att Vattenmyndigheterna bedömer att krav på 
god ekologisk status skulle ge orimliga begränsningar av elproduktion 
och reglerkraft.  
 
Beslutet skickas till 

Vattenmyndigheterna, vasternorrland@lansstyrelsen.se.  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 4 
2018-07-12 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2018.0571 

Utredare/handläggare 
Annika Berglund 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen  

 
Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna yttrande enligt bifogat för-
slag.  
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 4 
2018-07-12 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2018.0571 

Utredare/handläggare 
Annika Berglund 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen  

 
Beskrivning av ärendet 

Vattenmyndigheterna samråder nu om ett förslag till miljökvalitetsnor-
mer för vatten som är kraftigt modifierade på grund av påverkan från 
vattenkraft. Som ett led i samrådet ges Strömsunds kommun möjlighet att 
yttra sig över förslaget.  
 
Enligt EU:s vattendirektiv och förordningen om förvaltning av kvalitén 
på vattenmiljön ska vatten ha god ekologisk status. För vissa vatten t.ex. 
kraftverksmagasin, har detta miljökvalitetsmål bedömts vara omöjligt att 
nå. Sådana vatten har förklarats som kraftigt modifierade vatten. De vatt-
nen ska i stället uppnå god ekologisk potential.  
 
God ekologisk potential innebär att alla lämpliga åtgärder har vidtagits 
för att förbättra vattenförekomstens ekologiska status, som inte har en be-
tydande negativ inverkan på den verksamhet som ligger till grund för att 
vattenförekomsten har förklarats som kraftigt modifierad. God ekologisk 
potential är alltså ett lägre kvalitetskrav än god ekologisk status.  
 
I förordningen om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön finns i sin tur 
möjlighet att göra undantag från kravet på god ekologisk status. Vatten-
myndigheterna har utnyttjat detta undantag så att endast 199 av de 460 
kraftigt modifierade vatten som finns i Sverige ska behöva uppnå god 
ekologisk potential. För 70 % av de kraftigt modifierade vattnen föreslås 
miljökvalitetsnormen i stället bli måttlig, otillfredsställande eller dålig 
potential. Skälet till detta är att Vattenmyndigheterna bedömer att krav på 
god ekologisk status skulle ge orimliga begränsningar av elproduktion 
och reglerkraft.  
 
Initierare 

Vattenmyndigheterna 
  
Konsekvensanalys 

Strömsunds kommun har i sin översiktsplan skrivit följande: 
• Vandringsvägar för fisk och andra vattenorganismer förbi regle-

ringsdammar ska anordnas. 
• Det är viktigt att miljökvalitetsnormen god ekologisk potential 

uppnås i de vatten som är kraftigt modifierade på grund av vatten-
kraft. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 4 av 4 
2018-07-12 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2018.0571 

Utredare/handläggare 
Annika Berglund 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen  

 
Konsekvens av icke-beslut 

Om beslut inte tas, frånsäger sig Strömsund kommun möjligheten att 
framföra sina synpunkter i ärendet. 
 
Bilagor 
 
Förslag till yttrande 
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2018-07-12 

 
 
 
Dnr:2018.0571 

 
1 (2) 

Miljö- och byggavdelningen    
Annika Berglund  

 

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

Telefon 0670-163 81  Telefax 0670-164 21   Bankgiro 991-1918 

Kommunstyrelsen 
 
  

422 VATTEN - Yttrande över Vattenmyndigheternas samråd - förslag till 
miljökvalitetsnormer gällande kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft, 
dnr 537-3521-2016 
 
Strömsunds kommun har tagit del av vattenmyndigheternas förslag och lämnar föl-
jande yttrande: 
 
Underlag för förslaget 
Vattenmyndigheterna har i huvudrapporten bedömt konsekvenserna för elproduktion 
och reglerkraft om miljökvalitetsnormen god ekologisk potential ska gälla för samtliga 
kraftigt modifierade vatten. Strömsunds kommun finner det anmärkningsvärt att man i 
denna bedömning konsekvent har räknat på ett värsta möjliga scenario när det gäller 
minskning av elproduktion och höjning av elpris - ett scenario som man själv anger inte 
är sannolikt. Man har också angett att man tagit till med stora säkerhetsmarginaler när 
man räknat på bortfall av produktion.  
 
Vattenmyndigheterna har inte på något motsvarande sätt räknat på ett värsta scenario 
när det gäller miljöskador av vattenkraft. Inte heller har man några säkerhetsmarginaler 
för att skydda miljön. 
 
Vidare baseras alla beräkningar på den svenska elproduktionen medan Sveriges elbehov 
inte redovisas alls. Genom att exporten av el är omfattande är landets elproduktion och 
landets elbehov inte samma sak. Miljöförbättrande åtgärder får enligt förslaget inte 
kosta mer än 2,5 % av den årliga elproduktionen. Inga motsvarande gränser för hur stor 
miljöskada vattenkraften får förorsaka har redovisats. Vattenmyndigheterna redovisar 
också att underlaget för bedömningarna till stor del har lämnats av kraftbolagen. 
 
Krav på miljöförbättrande åtgärder olika i olika delar av landet 
Vidare är det en mycket sned fördelning över landet när det gäller var stora miljöska-
dor är godtagbara enligt vattenmyndigheterna och var de inte är det. Strömsunds kom-
mun ligger till största delen inom Ångermanälvens avrinningsområde och till en 
mindre del inom Indalsälvens avrinningsområde. I Ångermanälvens avrinningsområde 
finns 188 kraftigt modifierade vattenförekomster och 52 kraftverk/dammar. Det inne-
bär att 29 % av landets kraftigt modifierade vattenförekomster och 21 % av alla kraft-
verk/dammar ligger inom Ångermanälvens avrinningsområde. Ångermanälven har i 
stort sett byggts om från en levande älv med forsar, till en serie av regleringsmagasin 
med mellanliggande torrfåror (varav några har minimitappning). 
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STRÖMSUNDS KOMMUN    2 (2) 
 
Miljö- och byggavdelningen 2018-07-12 
 
   

Av Ångermanälvens 188 kraftigt modifierade vatten föreslås endast 39 få miljökvalitets-
normen god ekologisk potential och 18 miljökvalitetsnormen måttlig ekologisk pot-
ential. Hela 127 vattenförekomster föreslås få miljökvalitetsnormen otillfredsställande 
ekologisk potential. I Norra Östersjöns vattendisrikt och Södra Östersjöns vattendistrikt 
finns sammanlagt 7 kraftigt modifierade vatten. Samtliga 7 föreslås få miljökvalitetsnor-
men god ekologisk potential. Detta visar på en märklig skillnad i synsätt mellan olika 
delar av landet. Strömsund kommun anser att man inte bara kan se på Sveriges vatten-
kraftproduktion som en helhet utan att man också måste se på hur skadorna från vat-
tenkraften drabbar både miljön och befolkningen i olika delar av landet. 
 
När det gäller den bilaga som handlar om Ångermanälvens avrinningsområde så har 
vattenmyndigheterna på ett tydligt sätt redovisat vilka miljöförbättrande åtgärder som 
är möjliga vid varje enskilt vattenkraftverk eller regleringsdamm. Åtgärder som skulle 
leda till stora förbättringar och till att god ekologisk potential skulle uppnås. Därefter 
har man redovisat att i stort sett inga av dessa ska behöva vidtas. Detta av hänsyn till 
elproduktionen.  
 
Sammanfattningsvis anser Strömsunds kommun att förslaget är tydligt vinklat till för-
mån för vattenkraftindustrin. Vattenmyndigheterna har inte heller tagit någon hänsyn 
till att vattenkraftens skadeverkningar tillåts att ensidigt drabba människor som bor i de 
älvdalar som levererar så mycket elkraft till Sverige och så mycket vinster till kraftbola-
gen. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Miljö- och byggavdelningen 
 
 
 
Annika Berglund 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2018-08-28 
 
 

1 (2) 
 
Vårt dnr 2018.294 

 

  
  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 

 

    
 

422 VATTEN - Yttrande över Vattenmyndigheternas samråd - förslag till 
miljökvalitetsnormer gällande kraftigt modifierade vatten på grund av 
vattenkraft, dnr 537-3521-2016 
 
Strömsunds kommun har tagit del av vattenmyndigheternas förslag och 
lämnar följande yttrande: 
 
Underlag för förslaget 
Vattenmyndigheterna har i huvudrapporten bedömt konsekvenserna för 
elproduktion och reglerkraft om miljökvalitetsnormen god ekologisk pot-
ential ska gälla för samtliga kraftigt modifierade vatten. Strömsunds kom-
mun finner det anmärkningsvärt att man i denna bedömning konsekvent 
har räknat på ett värsta möjliga scenario när det gäller minskning av el-
produktion och höjning av elpris - ett scenario som man själv anger inte är 
sannolikt. Man har också angett att man tagit till med stora säkerhetsmar-
ginaler när man räknat på bortfall av produktion.  
 
Vattenmyndigheterna har inte på något motsvarande sätt räknat på ett 
värsta scenario när det gäller miljöskador av vattenkraft. Inte heller har 
man några säkerhetsmarginaler för att skydda miljön. 
 
Vidare baseras alla beräkningar på den svenska elproduktionen medan Sve-
riges elbehov inte redovisas alls. Genom att exporten av el är omfattande är 
landets elproduktion och landets elbehov inte samma sak. Miljöförbätt-
rande åtgärder får enligt förslaget inte kosta mer än 2,5 % av den årliga 
elproduktionen. Inga motsvarande gränser för hur stor miljöskada vatten-
kraften får förorsaka har redovisats. Vattenmyndigheterna redovisar också 
att underlaget för bedömningarna till stor del har lämnats av kraftbolagen. 
 
Krav på miljöförbättrande åtgärder olika i olika delar av landet 
Vidare är det en mycket sned fördelning över landet när det gäller var 
stora miljöskador är godtagbara enligt vattenmyndigheterna och var de 
inte är det. Strömsunds kommun ligger till största delen inom Ångerman-
älvens avrinningsområde och till en mindre del inom Indalsälvens avrin-
ningsområde. I Ångermanälvens avrinningsområde finns 188 kraftigt mo-
difierade vattenförekomster och 52 kraftverk/dammar. Det innebär att 29 
% av landets kraftigt modifierade vattenförekomster och 21 % av alla 
kraftverk/dammar ligger inom Ångermanälvens avrinningsområde. Ång-
ermanälven har i stort sett byggts om från en levande älv med forsar, till 
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Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2018-08-28 
 
 

2 (2) 
 
Vårt dnr 2018.294 

 

  
  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 

 

en serie av regleringsmagasin med mellanliggande torrfåror (varav några 
har minimitappning). 
 
Av Ångermanälvens 188 kraftigt modifierade vatten föreslås endast 39 få 
miljökvalitetsnormen god ekologisk potential och 18 miljökvalitetsnormen 
måttlig ekologisk potential. Hela 127 vattenförekomster föreslås få miljö-
kvalitetsnormen otillfredsställande ekologisk potential. I Norra Östersjöns 
vattendisrikt och Södra Östersjöns vattendistrikt finns sammanlagt 7 kraf-
tigt modifierade vatten. Samtliga 7 föreslås få miljökvalitetsnormen god 
ekologisk potential. Detta visar på en märklig skillnad i synsätt mellan 
olika delar av landet. Strömsund kommun anser att man inte bara kan se 
på Sveriges vattenkraftproduktion som en helhet utan att man också 
måste se på hur skadorna från vattenkraften drabbar både miljön och be-
folkningen i olika delar av landet. 
 
När det gäller den bilaga som handlar om Ångermanälvens avrinnings-
område så har vattenmyndigheterna på ett tydligt sätt redovisat vilka mil-
jöförbättrande åtgärder som är möjliga vid varje enskilt vattenkraftverk 
eller regleringsdamm. Åtgärder som skulle leda till stora förbättringar och 
till att god ekologisk potential skulle uppnås. Därefter har man redovisat 
att i stort sett inga av dessa ska behöva vidtas. Detta av hänsyn till elpro-
duktionen.  
 
Sammanfattningsvis anser Strömsunds kommun att förslaget är tydligt 
vinklat till förmån för vattenkraftindustrin. Vattenmyndigheterna har inte 
heller tagit någon hänsyn till att vattenkraftens skadeverkningar tillåts att 
ensidigt drabba människor som bor i de älvdalar som levererar så mycket 
elkraft till Sverige och så mycket vinster till kraftbolagen. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
2018-07-25 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen  

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Emelie Holter 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen  

 
 

Ärende  

Ändring av befintlig lokal trafikföreskrift om 30km/tim utmed väg 346 
Rossön.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Teknik- och serviceförvaltningen har mottagit synpunkter på 
Bodumsbrons låga trafiksäkerhet efter Trafikverket monterat ner trafiklju-
sen. Över bron finns ett körfält för fordon samt en målad linje för de 
oskyddade trafikanterna. Bron är till sin utformning konvex vilket be-
gränsar siktsträckorna över bron vid möte mellan fordon. Strömsunds 
kommun och boende i Rossön har vid flera tillfällen påtalat vikten av att 
Trafikverket gör det som krävs för att säkerställa trafiksituationen vid 
bron i Rossön. 

 
 
 
Initierare 

Teknik- och serviceförvaltningen  
 
 

Förslag till beslut och motivering 

Teknik-och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
om lokaltrafikföreskrift på väg 346, Rossön, Strömsunds kommun, mellan 
30 meter nordväst väg 992 och 610 meter nordväst den samma får fordon 
inte föras med högre hastighet än 30 km/tim och att det gäller alla dagar 
oavsett tid på dygnet, enligt bilaga 1. 
Trafikverket Region Mitt har i yttrande tillstyrkt förslaget, se bilaga 2. 

 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 
2018-07-25 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen  

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Emelie Holter 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen  

 
Beskrivning av ärendet 

 
 
Trafikverket har monterat ner trafikljusen vid Bodumsbron i Rossön och 
efter det har synpunkter inkommit att trafiksäkerheten har försämrats av-
sevärt, speciellt för de oskyddade trafikanterna. Strömsunds kommun och 
boende i Rossön har vid flera tillfällen påtalat vikten av att Trafikverket 
gör det som krävs för att säkerställa trafiksituationen vid bron i Rossön. 
Dessvärre har Trafikverket inte gjort samma bedömning. 

 

Enligt lokal trafikföreskrift(2313 2000:001) är Rossön  tättbebyggt område. 
Inom tättbebyggt område är kommunen själv beslutsfattare av lokala tra-
fikföreskrifter gällande hastighetsbegränsningar.  

 
Den befintliga lokala trafikföreskriften, 2313 2000:003, innebär att 30 
km/tim gäller mellan klockan 7 och 17 på vardagar på sträckan förbi sko-
lan och fotbollsplanen, en sträcka på 200 meter. I direkt anslutning till den 
nordvästra gränsen av den befintliga 30-sträckan finns en 6 meter bred 
bro. Över bron finns ett körfält för fordon samt en målad linje för de 
oskyddade trafikanterna. Bron är till sin utformning konvex vilket be-
gränsar siktsträckorna över bron vid möte mellan fordon. Drygt 100 me-
ter nordväst om bron ligger en livsmedelsbutik som av naturliga skäl ge-
nererar mycket trafik av både oskyddade trafikanter och fordon. Teknik- 
och serviceförvaltningen anser att det finns skäl att förlänga föreskriften 
förbi livsmedelsbutiken. Den nya sträckan med 30 km/tim skulle bli totalt 
580 meter lång. 
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Från:                                           Peter Jansson
Skickat:                                      den 7 maj 2018 14:19
Till:                                              Emelie Holter
Ämne:                                        VB: Remissyttrande LTF 2018 Hastighetssänkning 30 km/tim Rossön
 
 
 

Från: patrik.cederberg@trafikverket.se [mailto:patrik.cederberg@trafikverket.se] 
Skickat: den 7 maj 2018 08:56
Till: Peter Jansson
Ämne: Remissyttrande LTF 2018 Hastighetssänkning 30 km/tim Rossön
 
Trafikverkets ärende TRV 2018/25610
 
 

Yttrande över ändring av befintlig lokal trafikföreskrift om 30 km/tim utmed väg 346 i Rossön,
Strömsunds kommun
 
Yttrande
Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Mitt, föreslår att Strömsunds kommun kan införa en lokal trafikföreskrift på
den statliga vägen 346 enligt förslag nedan.
 
Ärende
Strömsunds kommun har inkommit med förslag om ändring av befintlig lokal trafikföreskrift 2313 2000:003. Förslaget
innebär att den sträcka med 30 km/tim på 346 i Rossön ska förlängas samt att den nya lokala trafikföreskriften ska gälla
dygnet runt.
 
Strömsunds kommun har via en lokal trafikföreskrift(2313 2000:001) bestämt att Rossön ska vara tättbebyggt område. Inom
tättbebyggt område är kommunen själva beslutsfattare av lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsningar.
 
Skäl för ställningstagande
Inom ramen för högsta tillåtna hastighet åligger det föraren att med hänsyn till rådande förhållanden anpassa hastigheten
till vad trafiksäkerheten kräver. En sådan anpassning på grund av exempelvis vägens utformning, utfarter, andra trafikanter
på eller invid vägen, ska ske oberoende av vilken hastighet som är den högsta tillåtna på platsen. Särskild hänsyn ska bland
annat visas mot barn, äldre och funktionshindrade. En hastighetsbegränsning är den högsta tillåtna hastigheten och inte den
hastighet som är mest lämplig att färdas i.
 
Trafikmängden utmed väg 346 i Rossön uppgår till ca 750 fordon per årsmedeldygn varav ca 70 är tung trafik. En stor del av
trafikmängden torde vara lokal trafik mellan olika inrättningar i tätorten.
 
Den befintliga lokala trafikföreskriften, 2313 2000:003, innebär att 30 km/tim gäller mellan klockan 7 och 17 på vardagar på
sträckan förbi skolan och fotbollsplanen, en sträcka på 200 meter. I direkt anslutning till den nordvästra gränsen av den
befintliga 30-sträckan finns en 6 meter bred bro. Över bron finns ett körfält för fordon och en del avmålad för dom
oskyddade trafikanterna. Bron är till sin utformning konvex vilket begränsar siktsträckorna över bron vid möte mellan
fordon. Drygt 100 meter nordväst om bron ligger en livsmedelsbutik som av naturliga skäl genererar mycket trafik av både
oskyddade trafikanter och fordon. Detta gör att Trafikverket anser att det finns motiv att sänka hastigheten på den aktuella
sträckan till 30 km/tim. Den nya sträckan med 30 km/tim skulle enligt förslag nedan bli totalt 580 meter lång.
 
Förslag till lokal trafikföreskrift
 
På väg 346, Rossön, Strömsunds kommun, mellan 30 meter nordväst väg 992 och 610 meter nordväst den samma får fordon
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inte föras med högre hastighet än 30 km/tim.
 
Ikraftträdande datum för den lokala trafikföreskriften önskas vara tidigast fyra veckor efter beslutsdatum.
 
 
 
Vänliga hälsningar

Mats Sandgren
Enhetschef PLmt
Region Mitt

mats.sandgren@trafikverket.se
Direkt: 010-123 59 44
Mobil: 070-375 63 39

Trafikverket
Box 417
801 05  GÄVLE
Besöksadress: N Kungsgatan 1
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
Datum 
 

Förvaltning 
Barn, kultur och utbildningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Lars Thorin 

Nämnd/styrelse 
Barn, kultur och utbildningsnämnden 

 

 

 

Ärende  

Medborgarförslag Lägg inte ned förskolan i Norråker 
 
Sammanfattning av ärendet  

Barn, kultur och utbildningsnämnden tog beslutet att lägga ned förskolan 
i Norråker den 13/2-2018. Orsaken till nedläggningen var flera som besk-
rivs nedan 
 

 Problem med att rekrytera förskollärare. Ingen behörig förskollärare 
har sökt förskolärartjänsterna som legat ute. Skollagen säger att; 
endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och 
är behörig för viss undervisning, får bedriva undervisningen. 
 

 Det är få barn i verksamheten. En alltför liten barngrupp kan påverka 
barnens kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Enligt Lpfö 
98 ska lärandet baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn 
som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en 
viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 
 

 Det är ett litet arbetslag. Det påverkar arbetslagets möjligheter att 
utveckla verksamheten genom kollegialt lärande när personalstyr-
kan är så liten som två medarbetare. Det är också sårbart utifrån att 
det kan bli mycket ensamarbete för att täcka upp barnomsorgsbe-
hovet under hela dagen. 
 

 Problem med att rekrytera vikarier. Det är svårt att hitta vikarier till 
verksamheten. Orten och upptagningsområdet för anställningsbara 
vikarier är litet. 
 

 När det gäller den ekonomiska aspekten kan det nämnas att kostna-
derna för verksamheten är stor i förhållandet till att det är en liten 
enhet med få barn.  
 

Efter beslutet om nedläggning så skickade förskolechef Ann-Kristin Lind-
kvist ut en förfrågan till vårdnadshavarna till de barn som hade barnom-
sorg i Norråker (8 stycken barn). De fick då tre alternativ. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 3 
Datum 
 

Förvaltning 
Barn, kultur och utbildningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Lars Thorin 

Nämnd/styrelse 
Barn, kultur och utbildningsnämnden 

 

 

 
 
1. Placering hos dagmamma/pedagogisk omsorg i Norråker 
2. Placera barnen på Barnlyans förskola i Kyrktåsjö 
3. Att säga upp sin barnomsorgsplats 
 
Vårdnadshavarna svarade följande. 
 

 3 stycken skulle inte ha förskoleplats. 
 3 stycken skulle gå på Barnlyans förskola i Kyrktåsjö 
 2 stycken ville ha dagbarnvårdare i Norråker (båda barnen är 

skrivna i Dorotea kommun) 
 
Det betyder att endast två barn önskade dagbarnvårdare i Norråker och 
båda barnen var från Dorotea kommun. Strömsunds kommun har ingen 
skyldighet att ordna barnomsorg för barn som är skrivna i annan kom-
mun. Däremot kan vi erbjuda plats i redan befintlig verksamhet. 
 
Därför beslutade Strömsunds kommun att inte erbjuda dagbarnvår-
dare/pedagogisk omsorg. 
 
I medborgarförslaget så skriver förslagsställaren att Strömsunds kommun 
fattat beslutet på felaktiga grunder. Vi hade räknat med barnen som föd-
des 2017 men inte barnen som föddes 2018. Orsaken till det är att de bar-
nen inte kan få förskoleplats förrän 2019 beroende på när på året de är 
födda. Vi har bara tagit med dem som ska ha plats 2018. 
 
Även om vi tar med och räknar de som är gravida eller födda 2018 så blir 
barnantalet för litet för att kunna bedriva förskola. Dessutom blir det inte 
lättare att hitta en behörig förskollärare heller. Orsakerna till nedlägg-
ningen som finns på föregående sida står därför kvar. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 3 
Datum 
 

Förvaltning 
Barn, kultur och utbildningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Lars Thorin 

Nämnd/styrelse 
Barn, kultur och utbildningsnämnden 

 

 

 
Initierare 
 
Föräldrar och bybor i Norråker med omnejd 
 
Förslag till beslut  

1. Strömsunds kommun står kvar vid sitt beslut att stänga förskolan i 
Norråker till 20180621 

 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2018-08-28 
 
 

1 (2) 
 
Vårt dnr 2018.199 

 

  
  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 

 

    
 

Yttrande med anledning medborgarförslaget - Lägg inte ned 
förskolan i Norråker 
 

Barn, kultur och utbildningsnämnden tog beslutet att lägga ned försko-
lan i Norråker den 13/2-2018. Orsaken till nedläggningen var flera som 
beskrivs nedan 
 

 Problem med att rekrytera förskollärare. Ingen behörig förskollärare har 
sökt förskolärartjänsterna som legat ute. Skollagen säger att; endast 
den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig 
för viss undervisning, får bedriva undervisningen. 
 

 Det är få barn i verksamheten. En alltför liten barngrupp kan påverka 
barnens kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Enligt Lpfö 98 
ska lärandet baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som 
på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och 
aktiv del i utveckling och lärande. 
 

 Det är ett litet arbetslag. Det påverkar arbetslagets möjligheter att ut-
veckla verksamheten genom kollegialt lärande när personalstyrkan är 
så liten som två medarbetare. Det är också sårbart utifrån att det kan 
bli mycket ensamarbete för att täcka upp barnomsorgsbehovet under 
hela dagen. 
 

 Problem med att rekrytera vikarier. Det är svårt att hitta vikarier till verk-
samheten. Orten och upptagningsområdet för anställningsbara vika-
rier är litet. 
 

 När det gäller den ekonomiska aspekten kan det nämnas att kostnaderna 
för verksamheten är stor i förhållandet till att det är en liten enhet med 
få barn.  
 

Efter beslutet om nedläggning så skickade förskolechef Ann-Kristin 
Lindkvist ut en förfrågan till vårdnadshavarna till de barn som hade 
barnomsorg i Norråker (8 stycken barn). De fick då tre alternativ. 
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Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 

2018-08-28 

2 (2) 

Vårt dnr 2018.199 

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 

1. Placering hos dagmamma/pedagogisk omsorg i Norråker
2. Placera barnen på Barnlyans förskola i Kyrktåsjö
3. Att säga upp sin barnomsorgsplats

Vårdnadshavarna svarade följande. 

 3 stycken skulle inte ha förskoleplats.
 3 stycken skulle gå på Barnlyans förskola i Kyrktåsjö
 2 stycken ville ha dagbarnvårdare i Norråker (båda barnen är skrivna i

Dorotea kommun)

Det betyder att endast två barn önskade dagbarnvårdare i Norråker och 
båda barnen var från Dorotea kommun. Strömsunds kommun har 
ingen skyldighet att ordna barnomsorg för barn som är skrivna i annan 
kommun. Däremot kan vi erbjuda plats i redan befintlig verksamhet. 

Därför beslutade Strömsunds kommun att inte erbjuda dagbarnvår-
dare/pedagogisk omsorg. 

I medborgarförslaget så skriver förslagsställaren att Strömsunds kom-
mun fattat beslutet på felaktiga grunder. Vi hade räknat med barnen 
som föddes 2017 men inte barnen som föddes 2018. Orsaken till det är 
att de barnen inte kan få förskoleplats förrän 2019 beroende på när på 
året de är födda. Vi har bara tagit med dem som ska ha plats 2018. 

Även om kommunen tar med och räknar de som är gravida eller födda 
2018 så blir barnantalet för litet för att kunna bedriva förskola. Dessutom 
blir det inte lättare att hitta en behörig förskollärare heller.  

Medborgarförslaget avslås 

STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
2018-06-26 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2018.0711 

Utredare/handläggare 
Anders Bergman 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

 

Beslut om reglering av snöskotertrafiken inom område 
Frostviken väst – bildande av kommunalt regleringsområde 

Bildande av ett kommunalt regleringsområde för snöskotertrafiken inom om-
råde Frostviken väst (från Gäddede i söder till Stora Blåsjön i norr, från statens 
regleringsområde i öster till norska gränsen i väster) har beslutats av Kommun-
fullmäktige 2016-09-14 § 89, med tilläggsbeslut KF 2016-12-14 § 113. Då det 
senare framkommit att det i då gällande lagstiftning saknats stöd för kommu-
nens beslut måste beslutet tas om, utifrån den nya, ändrade lagstiftningen, SFS 
2018:436. 
 
Beslutet som togs i KF 2016 föregicks av att ett stort antal klagomål på skoter-
trafik/skoterkörning hade kommit in till kommunen. Tillsammans med markä-
gare, Frostvikens skoterklubb och näringsidkare i området arbetade kommunen 
fram ett förslag till reglering av skotertrafiken. Körning i terräng med terräng-
skoter och annat motordrivet fordon förbjöds med vissa undantag. Bland annat 
kunde området öppnas för körning längs anvisade leder och friåkning inom 
vissa bestämda områden, under vissa förutsättningar.  
 
Det nya beslutet överensstämmer med det tidigare, av KF, tagna beslutet. 
Samma samråd som föregick det tidigare beslutet har också använts i det nya 
beslutet. 
  
Samrådstiden var från den 13 juni 2016 till den 6 juli 2016. Samrådsförslaget 
skickades för yttrande till kommunens medlemmar och enskilda via kommu-
nens hemsida, andra myndigheter och bransch- och intresseorganisationer, lo-
kala föreningar och grupper. Under samrådstiden genomfördes ett sam-
rådsmöte i Gäddede (2016-06-14) med 60-70 deltagare.  
 
Inkomna samrådsyttranden sammanställdes i ett samrådsutlåtande, där det 
framgår vilka förslag som de framförda synpunkterna gav anledning till.  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
2018-06-26 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2018.0711 

Utredare/handläggare 
Anders Bergman 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Miljö- och byggavdelningens förslag till beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bilda ett kommunalt regleringsområde enligt 
upprättat förslag. 
 
Bilagor 
 
Förslag till beslut om reglering av snöskotertrafiken inom område 
Frostviken väst 
Karta över området 
Samrådsredogörelse 
 
 
Underskrift 

 
Anders Bergman 
Miljö- och byggchef 
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Kommunalt regleringsom-
råde Frostviken 
Datum 2016-XX-XX 

1 (3) 
Dnr 2014.0483 

    
  

 
  

  
 

Strömsunds kommuns beslut om reglering av 
snöskotertrafiken inom Område Frostviken Väst 
 
Antaget av KF den 2016-XX-XX KS §YY 
 
 
Belut 
Med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkör-
ningsförordningen (1978:594) beslutar Strömsunds kommun följande: 
 
Inom det på bilagd karta markerade området, inom Strömsunds kommun, 
är körning i terräng med terrängskoter och annat motordrivet fordon för-
bjuden. Förbudet gäller tills vidare och på snötäckt mark. 
 
Inom området gäller föreskrifter och undantag enligt nedan. 
 
 
Föreskrifter 
Färdsel inom området får endast ske med terrängskoter längs anvisad sko-
terled, samt inom för friåkning särskilt anvisat område. Färdsel inom om-
rådet är endast tillåten på väl snötäckt mark. 
 
Allmänt – skoterleder 
Vid nyttjande av motordrivet fordon längs anvisad skoterled inom för-
budsområdet är det den enskildes skyldighet att: 
 

 i förväg erlägga vid var tid gällande avgift för ledernas/områdets 
nyttjande, 

 för polis eller annan tillsynsman på lämpligt sätt kunna styrka att 
han/hon i förekommande fall äger rätt att färdas i området enligt 
någon av nedanstående undantagsbestämmelser, 

 iakttaga den hänsyn till naturvård, friluftsliv, jord- och skogsbruk 
och rennäring som gällande lagar föreskriver. 

 
Allmänt – friåkningsområde 
Vid nyttjande av motordrivet fordon inom anvisat friåkningsområde inom 
förbudsområdet är det den enskildes skyldighet att: 
 

 i förväg erlägga vid var tid gällande avgift för friåkningsområ-
dets/områdets nyttjande, 

 för polis eller annan tillsynsman på lämpligt sätt kunna styrka att 
han/hon i förekommande fall äger rätt att färdas i området enligt 
någon av nedanstående undantagsbestämmelser, 
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Kommunalt regleringsom-
råde Frostviken 
Datum 2016-XX-XX 

2 (3) 
Dnr 2014.0483 

    
  

 
  

  
 

 iakttaga den hänsyn till naturvård, friluftsliv, jord- och skogsbruk 
och rennäring som gällande lagar föreskriver, 

 i övrigt följa de närmare bestämmelser som friåkningsområdets vid 
var tid ansvariga drifts- och förvaltningsorganisation ställer upp för 
tillträde till området. 

 
Tätbebyggda områden 
Förbudet att framföra terrängskoter omfattar även alla tätbebyggda områ-
den, samt områden med upprättad detaljplan, som är belägna inom för-
budsområdet. 
 
 
Undantag från föreskrifter 
 

1. Statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende 
 

2. Läkare, distriktssköterska, barnmorska eller veterinär i yrkesutöv-
ning 

 
3. Transport av sjuk person till läkare eller sjukvårdsanstalt, eller i an-

nat jämförligt trängande fall 
 

4. Statlig eller kommunal räddningstjänst 
 

5. Renskötsel 
 

6. Naturvärdar under tjänsteutövning 
 

7. Markägare, brukare eller dennes folk (ska verifieras av markägaren) 
i samband med markens ändamålsenliga nyttjande, skötsel och till-
syn. Detta undantag gäller på egen mark samt transport till och 
från egen mark närmast lämpliga väg. 

 
8. Nödvändiga transporter till och från byggnader inom reglerings-

området, samt fiskerättsägare och dennes familj, undantagen gäller 
endast för färd närmast lämpliga väg 

 
9. Att med lättare fordon (<400 kg) transportera ut fällda älgar och 

björnar 
 

10. Preparering av skidspår 
 

11. Körning på sjöisar 
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Kommunalt regleringsom-
råde Frostviken 
Datum 2016-XX-XX 

3 (3) 
Dnr 2014.0483 

    
  

 
  

  
 

 
12. Kommunen kan ge dispens från föreskrifterna där särskilda skäl 

föreligger. Beslut om dispens avseende särskilda skäl ska kopplas 
till fysisk eller juridisk person, vara tidsbegränsat och förenat med 
villkor där det behövs. 

 
 
Bilaga  
 
Karta 
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1 

Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313) 

Utfärdad den 3 maj 2018 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) 

ska ha följande lydelse. 

3 §    Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen be-

stämmer får meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för 

sådan körning i terräng med motordrivet fordon inom visst område som i 

annat fall än som avses i 1 § kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt 

eller annan allmän synpunkt. 

Sådana föreskrifter får inte innebära något onödigt hinder för körning som 

är till nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller 

annat nyttigt ändamål. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 

På regeringens vägnar 

KAROLINA SKOG 

Egon Abresparr 

(Miljö- och energidepartementet) 

1 Prop. 2017/18:192, bet. 2017/18:MJU21, rskr. 2017/18:258. 

SFS 2018:436 
Publicerad 

den 9 maj 2018 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
Datum 
2018-08-10 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltning 

Ärendenr/diarienr 
2018.139 

Utredare/handläggare 
IT-chef 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Yttrande med anledning av kommunrevisorernas rapport om 
cybersäkerhet  
 
Kommunrevisionen har begärt svar efter PWC rapport om cybersäkerhet 
den 13 april. 
 
IT-enheten kommer under hösten ta fram ett förslag till Informationssä-
kerhetspolicy för Strömsunds kommun samt tillhörande riktlinjer i form 
av ”Riktlinjer för informationssäkerhet”. Dessa kommer att ersätta kom-
munens nuvarande "Policy for kommunens IT-stöd" som fastställdes av 
kommunfullmäktige i KF 2014-06-11, § 56.  

Utöver denna policy har flera tekniska åtgärder utförts och flera är under 
införande. IT-enheten har sedan våren också rutiner som tillkommit eller 
förändrats för att bättre leva upp till granskarnas rekommendationer. 

Senare under året planerar IT-enheten hålla en IT-säkerhetsutbildning i 
form av små korta digitala insatser för alla kommunens användare. 

IT-enheten kommer också genomföra en djupare analys baserad på 
granskningens slutsatser tillsammans med en IT-säkerhetsfirma, en dia-
log har inletts. 
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Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2018-08-28 
 
 

1 (1) 
 
Vårt dnr 2018.139 

 

  
  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 

 

    
 

Yttrande med anledning av kommunrevisorernas rapport om 
cybersäkerhet  
 
Kommunrevisionen har begärt svar efter PWC rapport om cybersäkerhet 
den 13 april. 
 
IT-enheten kommer under hösten ta fram ett förslag till Informationssä-
kerhetspolicy för Strömsunds kommun samt tillhörande riktlinjer i form 
av ”Riktlinjer för informationssäkerhet”. Dessa kommer att ersätta kom-
munens nuvarande "Policy for kommunens IT-stöd" som fastställdes av 
kommunfullmäktige i KF 2014-06-11, § 56.  
 
Utöver denna policy har flera tekniska åtgärder utförts och flera är under 
införande. IT-enheten har sedan våren också rutiner som tillkommit eller 
förändrats för att bättre leva upp till granskarnas rekommendationer. 
 
Senare under året planerar IT-enheten hålla en IT-säkerhetsutbildning i 
form av små korta digitala insatser för alla kommunens användare. 
 
IT-enheten kommer också genomföra en djupare analys baserad på 
granskningens slutsatser tillsammans med en IT-säkerhetsfirma, en dia-
log har inletts. 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
Datum 
2018-08-13 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
HR specialist arbetsrätt 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Ärende  

Svar på PWC´s Rapport Anställdas bisysslor fördjupning 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunensrevisorer har gett PWC i uppdrag att genomföra en gransk-
ning avseende anställdas bisysslor.  
 
Följande rekommendationer ger PWC; 
 
1. Kommunstyrelsen och nämnderna inför rutiner för att säkerställa att 

rutiner för anmälan av bisyssla efterlevs.   
 
2. Det bör säkerställas att medarbetare som anmäler bisyssla får godkän-

nande eller avslag inom rimlig tid.  
 
3. Rutiner införs för att säkerställa att rapportering och uppföljning görs 

vilket exempelvis kan ske inom ramen för den interna kontrollen eller 
genom årsvisa uppföljningar till kommunstyrelsen. 

 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut och motivering 

1. Att följa de antagna riktlinjerna inom Strömsunds Kommun och enligt 
Allmänna bestämmelser (AB 17) § 8 Bisysslor. Att bedöma och hantera 
bisysslor utifrån de tre kriterierna. 
 

2. Revidera blanketten anmälan om bisyssla samt uppdatera filen ”Be-
dömning av bisyssla”. 

 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
Tommy Antonsson 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 3 
Datum 
2018-08-13 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
HR specialist arbetsrätt 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 
Kommentarer till rekommendationer från PWC 

1. I vårt kollektivavtal Allmänna Bestämmelser (17) § 8 stipulerar att 
medarbetare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de upp-
gifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisyssla. 
Denna reglering är ny i AB 17 då tidigare AB bara beskrev att medarbe-
tarna bara är skyldig att lämna uppgift om bisyssla på begäran av arbetsgi-
varen.  

 
I AB § 8 framgår tre kriterier som ska ligga till grund för bedömning: 

 Hindrande av arbetsuppgifter 
 konkurrerande verksamhet mot arbetsgivaren 
 förtroendeskadlig bisyssla 

 
Likande skrivelser finns i de övriga kollektivavtal som vi använder: Bestäm-
melser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA), Bestäm-
melser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning (BUI)  
m fl.  

 
Strömsunds kommun har idag riktlinjer och blanketter för bisyssla. I Resul-
tat- och utvecklingssamtal som sker årligen mellan chef och medarbetare, ska 
en av punkterna som behandlas beröra bisyssla. Om medarbetare startar el-
ler har bisyssla mellan Rus samtal ska dessa anmälas. Vid nyanställning ska 
frågan ställas till den som är aktuell för anställning i kommunen. Sedan 2017 
registreras alla inkomna bisysslor i WinLas. 
 
Att skapa mer än redan antagna kommunövergripande riktlinje gällande bi-
sysslor ser arbetsgivaren inte är att bedriva en effektiv verksamhet. 
 

2. Vad som anses rimlig tid för svar gällande godkännande eller avslag på bi-
syssla är svårt att estimera. Arbetsgivaren råder sina chefer att ta kontakt 
med HR-enheten för att göra rätt bedömning av medarbetarens bisyssla.  

 
3. Arbetsgivaren gör ingen kontroll av medarbetarna mot bolagsverket för att 

undersöka vilka som har en bisyssla eller ej. Arbetsgivaren har ingen rättig-
het eller skyldighet att undersöka vad medarbetarna har för delaktighet i, 
bolag eller intresseföringar, politiska eller religiösa föreningar på den tid de 
inte befinner sig som medarbetare på arbetstid i kommunen. Utan arbetsgi-
varen bedömer bisysslan utifrån de ovanstående tre grunderna. 

 
Arbetsgivaren ser inget syfte i att rapportera eller följa upp enskilds medar-
betares bisyssla mer än vad riktlinjerna säger. Kopplingen till internkontroll 
eller årsvisa uppföljningar till kommunstyrelsen måste klargöras först, vad 
syftet med det ska vara och hur det ska rapporteras.  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 3 
Datum 
2018-08-13 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
HR specialist arbetsrätt 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Däremot ser arbetsgivaren att blanketten för bisyssla ska redigeras. 
Blanketten ska inte innehålla ett godkännande utan bara att informationen 
har mottagits gällande bisysslan. Detta för att arbetsgivaren ska ha framkom-
lig väg att neka medarbetaren att fortsätta sin bisyssla om den faller under de 
tre kriterierna under tidens gång.  
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Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2018-08-28 
 
 

1 (2) 
 
Vårt dnr 2018.45 

 

  
  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 

 

    
 

Yttrande med anledning av kommunrevisorernas rapport om 
Anställdas bisysslor 
 

1. I vårt kollektivavtal Allmänna Bestämmelser (17) § 8 stipulerar att medar-
betare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter, 
som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisyssla. Denna regle-
ring är ny i AB 17 då tidigare AB bara beskrev att medarbetarna bara är skyl-
dig att lämna uppgift om bisyssla på begäran av arbetsgivaren.  

 
I AB § 8 framgår tre kriterier som ska ligga till grund för bedömning: 

 Hindrande av arbetsuppgifter 
 konkurrerande verksamhet mot arbetsgivaren 
 förtroendeskadlig bisyssla 

 
Likande skrivelser finns i de övriga kollektivavtal som vi använder: Bestämmel-
ser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA), Bestämmelser för 
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning (BUI)  
m fl.  

 
Strömsunds kommun har idag riktlinjer och blanketter för bisyssla. I Resultat- 
och utvecklingssamtal som sker årligen mellan chef och medarbetare, ska en av 
punkterna som behandlas beröra bisyssla. Om medarbetare startar eller har bi-
syssla mellan Rus samtal ska dessa anmälas. Vid nyanställning ska frågan ställas 
till den som är aktuell för anställning i kommunen. Sedan 2017 registreras alla 
inkomna bisysslor i WinLas. 
 
Att skapa mer än redan antagna kommunövergripande riktlinje gällande bisyss-
lor ser arbetsgivaren inte är att bedriva en effektiv verksamhet. 
 

2. Vad som anses rimlig tid för svar gällande godkännande eller avslag på bisyssla 
är svårt att estimera. Arbetsgivaren råder sina chefer att ta kontakt med HR-en-
heten för att göra rätt bedömning av medarbetarens bisyssla.  

 
3. Arbetsgivaren gör ingen kontroll av medarbetarna mot bolagsverket för att un-

dersöka vilka som har en bisyssla eller ej. Arbetsgivaren har ingen rättighet eller 
skyldighet att undersöka vad medarbetarna har för delaktighet i, bolag eller in-
tresseföringar, politiska eller religiösa föreningar på den tid de inte befinner sig 
som medarbetare på arbetstid i kommunen. Utan arbetsgivaren bedömer bisyss-
lan utifrån de ovanstående tre grunderna. 

 
Arbetsgivaren ser inget syfte i att rapportera eller följa upp enskilds medarbeta-
res bisyssla mer än vad riktlinjerna säger. Kopplingen till internkontroll eller 
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Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2018-08-28 
 
 

2 (2) 
 
Vårt dnr 2018.45 

 

  
  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 

 

årsvisa uppföljningar till kommunstyrelsen måste klargöras först, vad syftet 
med det ska vara och hur det ska rapporteras.  

 
Däremot ser arbetsgivaren att blanketten för bisyssla ska redigeras. 
Blanketten ska inte innehålla ett godkännande utan bara att informationen har 
mottagits gällande bisysslan. Detta för att arbetsgivaren ska ha framkomlig väg 
att neka medarbetaren att fortsätta sin bisyssla om den faller under de tre kriteri-
erna under tidens gång.  
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
Datum 
2018-08-13 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Biträdande förvaltningschef 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Yttrande med anledning av kommunrevisorernas rapport om 
EKO-frågor 
 
Kommunrevisionen har begärt svar efter PWC rapport om EKO-frågor 
den 2 februari 2018. 
 
Kommunledningsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en 
övergripande riktlinje gällande etik, korruption och oegentligheter. Pla-
nen är att vi under hösten ska kunna presentera denna riktlinje. Vi kom-
mer även att revidera dokumentet som finns angående hantering av pen-
ninggåvor som fastställdes av CSG 2014-05-14. Frågan kommer att be-
handlas på CSG den 24 september och därefter lyftas upp till Kommun-
styrelsen.  

SKL har en webbutbildning med flera kortfilmer som med fördel kan an-
vändas för att utbilda medarbetare. Vår tanke är att vi först ska utbilda 
alla chefer på ledarträffarna under vecka 43 och att de i sin tur utbildar 
sina medarbetare på arbetsplatsträffar. Checklistan för planering av nyan-
ställdas introduktion ska också uppdateras med punkten EKO-frågor. 
 
Underskrift 

 
 
 ...............................................................................  
Carina Wiik 
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Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2018-08-28 
 
 

1 (1) 
 
Vårt dnr 2018.47 

 

  
  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 

 

    
 

Yttrande med anledning av kommunrevisorernas rapport om 
EKO-frågor 
 
Kommunrevisionen har begärt svar efter PWC rapport om EKO-frågor 
den 2 februari 2018. 
 
Kommunledningsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en 
övergripande riktlinje gällande etik, korruption och oegentligheter. Planen 
är att vi under hösten ska kunna presentera denna riktlinje. Vi kom-mer 
även att revidera dokumentet som finns angående hantering av penning-
gåvor som fastställdes av CSG 2014-05-14. Frågan kommer att behandlas 
på CSG den 24 september och därefter lyftas upp till Kommunstyrelsen.  
 
SKL har en webbutbildning med flera kortfilmer som med fördel kan an-
vändas för att utbilda medarbetare. Vår tanke är att vi först ska utbilda 
alla chefer på ledarträffarna under vecka 43 och att de i sin tur utbildar 
sina medarbetare på arbetsplatsträffar. Checklistan för planering av nyan-
ställdas introduktion ska också uppdateras med punkten EKO-frågor. 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 4 
Datum 
2018-07-20 

Förvaltning 
Kommundirektör 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Anneli Svensson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Investeringsbudget 2019  

 
Investeringsutrymmet för 2019 är beräknat till totalt 36 mnkr (inklusive 
bredband och komponentinvesteringar) för att bibehålla god ekonomisk 
hushållning. De senaste åren har investeringstakten ökat och likviditeten 
visar därmed en sjunkande trend.   
 
Åren 2015-2017 har kommunen investerat i genomsnitt 58 mnkr årligen, 
inklusive bredband. Budgetramen minskades 2018 och bokslutsprogno-
sen för året pekar på 42 mnkr.  
 
Det finns stora behov av investeringar i kommunens kärnverksamheter. 
Av den anledningen föreslås en minskad budget för bredband från 20 till 
15 mnkr 2019.  
 
Inför 2019 har förvaltningarna hörsammat att endast äska det med allra 
högst prioritet, varvid 27 äskanden har inlämnats (att jämföra med 49 ob-
jekt 2018). 
 
I samband med budgetbeslutet för 2018 beslutades två objekt för 2019: 
etapp 2 av ombyggnad av Hotings vattenverk och en årlig pott för gatu-
beläggningar.  
 
Nytt för 2019 är att två potter skapats pga att delar av fastighetsförvalt-
ningens och AVA:s (avfall, vatten, avlopp) underhållskostnader nu måste 
bokföras som investeringar pga den nya regeln om komponentredovis-
ning. 
 
2019 års investeringsförslag består av totalt tre objekt inom vatten och av-
lopp samt investeringar inom IT (IT-säkerhet, digitala verktyg och tråd-
lösa nät inom flera verksamheter). Dessutom har akuta åtgärder på Backe 
skola högsta prioritet.  
 
Åtgärder i Frostvikens skola påbörjas under 2018 och teknik- och service-
förvaltningen ska ta fram ett förslag till plan för renoveringsbehoven, en-
ligt beslut av kommunstyrelsen (2018-04-24 § 92). Åtgärder för 2019 kom-
mer att finansieras genom ombudgetering av anslag från 2018.  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 4 
Datum 
2018-07-20 

Förvaltning 
Kommundirektör 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Anneli Svensson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
I Hammerdal finns behov av fler förskoleplatser. Lokalutredning pågår 
och ärendet kommer att hanteras separat under hösten 2018, eftersom 
önskemålet är ett färdigställande direkt efter årsskiftet. 
 
Jämtlands Räddningstjänstförbunds tidigare aviserade behov av ombygg-
nad av stationer i kommunen finns inte med i budgetförslaget, men bör 
prioriteras senare om rimlig kalkyl finns samt om uppfattningen är att det 
kan påverka kompetensförsörjningen positivt. 
 
De finansiella målen ska uppdateras inför budget 2020, därför anges inget 
preliminärt utrymme för investeringar 2020 i nuläget.  
 
 
 

 

 

Förslag till beslut  

Investeringsbudget för 2019 beslutas enligt förslag. 
 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 4 
Datum 
2018-07-20 

Förvaltning 
Kommundirektör 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Anneli Svensson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Förslag investeringar per objekt eller pott, sammanfattning 

 
Beslut/ 
För-
valtn. 
prio 

Objekt Motivering Total 
investe-
ring, tkr 

Förslag 
Budget 
2019, 
tkr 

Förslag 
Budget 
2020, 
tkr 

 Bredband  
(fiber alter-
nativt tråd-
löst)  

Kommunalt 
bredbandsmål  

Årlig 
pott (ti-

digare 
20 Mkr) 

15 000 Belopp 
kan ju-

steras 

Beslu-
tat i 
KF  

Fastighets-
förvalt-
ningen, inve-
steringspott  

Reinvestering 
/planerat un-
derhåll pga reg-
ler om kompo-
nentavskriv-
ning 

Årlig 
pott 

4 500 Belopp 
kan ju-

steras 

Beslu-
tat i 
KF  

Avfall/vat-
ten/avlopp, 
investerings-
pott 

    -”- Årlig 
pott 

500 Belopp 
kan ju-

steras 

Beslu-
tat i 
KF  

Hoting vat-
tenverk (om-
byggnad) 

Anmärkningar 
vattenkvalité 

9 100, 
varav 
4 900 

budget 
2018 

4 200 -  

Beslu-
tat i 
KF 

Gatubelägg-
ningar 

Eftersatt Årlig 
pott 

1 000 Belopp 
kan ju-

steras 
TSF2 Fjällsjösko-

lan Backe, 
byte tak 

Akut behov  1 500  

TSF3 Fjällsjösko-
lan Backe, 
byte fönster 

Akut behov  2 000  

TSF4 Larm, styr, 
övervakning 
vatten/av-
loppsanlägg-
ningar 

Myndighets-
krav samt ef-
fektiviserar 
verksamheten 

 1 500  

TSF5 Backe vatten-
torn, renove-
ring tak 

Undvika förore-
ningar i dricks-
vattenreservoar 

 1 600     
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 4 av 4 
Datum 
2018-07-20 

Förvaltning 
Kommundirektör 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Anneli Svensson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
TSF6 IT-säkerhet Flertal nödvän-

diga åtgärder 
Årlig 

pott 
1620 Belopp 

kan ju-
steras 

FUF 1 Port till gym-
nasiets bygg- 
o anlägg-
ningspro-
gram 

Arbetsmiljö. 
Slipper tunga 
lyft om ut-
rymme finns 
för traktor att 
flytta byggob-
jekten.  

 200  

BKU1 Förskoleav-
delning 
Hammerdal 

Ej färdigt utrett. 
Byggstart äskas 
redan hösten 
2018. 

   

BKU2 Digitala 
verktyg/tråd-
lösa nätverk 

Skolor och för-
skolor utifrån 
nationella IT-
strategin. 
Nämnden prio-
riterar. 

 2 000 Belopp 
kan ju-

steras 

VSF1 Trådlösa nät-
verk sär-
skilda boen-
den, Ström-
sund 

Möjliggöra in-
förande av ökat 
teknikstöd 

 300  

NF1 Diskdesin-
fektor, Gäd-
dede hälso-
central 

Befintlig är ut-
tjänt, saknas re-
servdelar/ser-
vice  

 80  

Totalt    36 000  
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FÖRTECKNING ÖVER DELEGATIONSBESLUT 

 
Beslutande Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande 
 
 
Underskrift ____________________________________________ 
 
  

 
    Nr       Ärende                                                                                  Beslut 
 
 

 

2 
 
 
 
 
3 

Fullmakt till Jenny Karlsson, Advokatfirman Abersten 
HB, erhåller fullmakt att föra Strömsunds kommuns ta-
lan i mål nr M 73-16 vid Östersunds tingsrätt.  
Dnr: 2018/252 
 
Fullmakt till Anders Bergman, för att söka statligt stöd 
och bidrag av Boverket.  Dnr: 2018/306  

Fullmakt ges 
 
 
 
 
Fullmakt ges 
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