
 
 
 
 
 
 

 

          
       

          
   

  
   

  
  

 

Antal: 54 Utsändningsdag:  Fredagen den 10 februari 

 

Kallelse/Underrättelse       
 

till Sammanträde 
   
 
 
 Kommunfullmäktige 
 

 
 

2017 V 8 
 

Onsdag 

22 

Februari 

 
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 22 feb-
ruari 2017, klockan 13.00 i Virveln på Folkets Hus, Strömsund. 
 
Ärenden enligt föredragningslista 
 
För möjligheter till gruppsammanträden har följande lokaler bokats 
från klockan 9.00: 
S-gruppen  Virveln, Folkets Hus 
Alliansen  Grelsgård, Folkets Hus 
Rättvis demokrati  Virgo, kommunkontoret 
Sverigedemokraterna  Svaningen, kommunkontoret 
 
 
 

 
Vid förhinder ring 0670-161 06 eller 161 10 i så god tid som 
möjligt! 
 
 
 
 
 

 

   



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2017-02-22  2  
     

 
Plats och tid Onsdagen den 22 februari 2017, klockan 13.00, Virveln, Folkets Hus, 
För sammanträde Strömsund 
  

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Då har allmänheten 
möjlighet att ställa frågor till de politiska partierna. 
 
Information 

Information om revisionsuppdraget och relationen till kommunfullmäk-
tige. 
 
 
1.  Upprop 

 
 
2. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid 

och plats för protokollets justering 

 
 
3. Sammanträdets kungörande 

 
 
4. Svar på medborgarförslag om gratis busskort till ungdo-

mar 

 KS § 313/2016 
 
 
 
5. Aktualitetsprövning av den kommunövergripande över-

siktsplanen 

 KS § 7/2017 
  Bilaga 
 

 
6. Ägardirektiv för ServaNet AB 

 KS § 13/2017 
 
 
 



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

 
 
Blad nr 
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7. Ombudgetering/tilläggsbudget 2017 

 KS § 19/2017 
 
 
 
8. Avsägelse från Per-Olof Melin (S) av de kommunala upp-

dragen 
 
 Ärendet bereds av valutskottet den 22 februari 2017 
 
 
 
9. Val av ersättare i gemensam nämnd för närvård Frostviken 
 för tiden intill den 31 december 2018 efter avgående Per-

Olof Melin (S) 
  
 Ärendet bereds av valutskottet den 22 februari 2017 
 
 
 
10. Val av ersättare i barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

för tiden intill den 31 december 2018 efter avgående Per-
Olof Melin (S) 

 
 Ärendet bereds av valutskottet den 22 februari 2017 
 
 
 
11. Val av ersättare i styrelsen för Strömsunds Utvecklingsbo-

lag AB för tiden intill årsstämman 2019 efter avgående 
Per-Olof Melin (S) 

 
 Ärendet bereds av valutskottet den 22 februari 2017 
 
 
 
12. Eventuella motioner/medborgarförslag/interpellationer/ 
 frågor som kommit in efter utskick av kallelsen 
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13. Delgivningar 
 
a) Rapportering från socialnämnden § 150/2017 enligt 16 kap 6 f § social-

tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt enligt 28 
f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verk-
ställda beslut enligt 9 § LSS. 

 
 
b) Region Jämtland Härjedalen har den 19 oktober 2016 beslutat att utse 

Mats Gärd (C) som ledamot i gemensam nämnd för närvård Frostvi-
ken istället för Mattias Vernberg (C) som avsagt sig uppdraget. 

 
 
c)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kom-

munfullmäktiges anslag för oförutsedda behov  
 
 Budget 2017  1 050 000:-  

 Överskott turismen  - 384 000:- 
 
 Återstår  666 000:-  
 
 
 
 
 
 Ardis Lindman Lena Haglund 
 Ordförande Sekreterare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2016-12-20 16 

Justering (Sign) 

§ 313 Dnr 2016.299 521 

Svar på medborgarförslag om gratis busskort till ungdomar 

Albin Ekqvist, Ede, har den 4 september 2016 lämnat in ett medborgarför-
slag om gratis busskort till ungdomar. Bilaga 

Kommunstyrelsens ordförande har upprättat ett förslag till svar. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 251/2016 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetstutskot-
tets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget besvaras enligt upprättat förslag. Bilaga 

_____ 
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Svar på medborgarförslag om gratis busskort 

Albin Ekqvist har den 8 september 2016 lämnat in ett medborgarförslag 
om kostnadsfria bussresor för ungdomar i Strömsunds kommun. Albin 
påpekar att alla andra kommuner i länet ger ungdomar mellan 6 och 19 år 
ett gratis busskort. Albin tycker det är fel att Strömsunds kommun inte er-
bjuder sina barn och ungdomar samma möjlighet till kostnadsfria resor. 
 
Ungdomskortet är en produkt som Länstrafiken säljer. Kommunen får 
köpa kortet till samtliga invånare i kommunen mellan 6-19 år. I Ström-
sunds kommun har vi i slutet av november (2016) 1 583 ungdomar i den 
åldern. Priset för kortet är 210 kronor per månad, tolv månader per år. 
Kostnaden för ungdomskortet för Strömsunds kommun skulle i dagsläget 
uppgå till 3 989 160 kronor per år. 
 
I de kommuner som i dag infört ungdomskortet har många elever tidigare 
åkt linjelagd trafik till skolan (skolskjuts) med ett elevkort. Kostnaden för 
elevkort är 700 kronor per månad, nio månader per år. Genom att skol-
skjutsberättigade elever får ett billigare busskort (ungdomskortet) så har 
kommunerna kunnat finansiera ungdomskortet även till övriga ungdomar 
mellan 6 och 19 år som inte är berättigade till skolskjuts. 
 
Detta fenomen uppstår inte i Strömsunds kommun. Många av eleverna 
som åker skolskjuts bor inte där linjetrafiken går. Därför måste kommunen 
anlita taxi för anslutning till linjetrafiken eller direkt till skolan. Vi har i 
dag 423 elever som har elevkort. Därutöver betalar kommunen 10,8 miljo-
ner kronor 2015 för skolskjutsar med taxi. Kostnaden för elevkorten i 
dagsläget uppgår till 1 688 000 kronor per år. 
 
Dagens kostnad för skolskjutsar;  

  1 688 000 kronor/år för elevkort 
10 800 000 kronor/år för skolskjutsar 
12 488 000 kronor/år  
 
Kostnad för ungdomskort till alla mellan 6 och19 år samt skolskjutsar; 

  3 989 160 kronor/år (kostnad för 1 583 ungdomskort)   
10 800 000 kronor/år (kostnad skolskjutsar - ej linjelagd buss)  
14 789 160 kronor/år 
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Gratis busskort till alla ungdomar i kommunen mellan 6 och 19 år skulle 
bli 2 301 160 kronor dyrare jämfört med dagens kostnad för skolskjutsar.  
 
Det ekonomiska läget i kommunen ger inte möjlighet att prioritera denna 
verksamhet i dagsläget. 
 
Kommunen har efterfrågat ett alternativ för ungdomar mellan 13 och 19 
år, men Länstrafiken har inte kunnat erbjuda ett kort för den åldersgrup-
pen. 
 
Medborgarförslaget är därmed besvarat. 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2017-01-31  10  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 7 Dnr 2017.7 212 
 
Aktualitetsprövning av den kommunövergripande över-
siktsplanen 

Enligt Plan- och bygglagen ska den kommunövergripande översikts-
planen aktualitetsprövas under varje mandatperiod. En arbetsgrupp har 
gjort en översyn av planen och bedömer att den är aktuell även för 
mandatperioden 2014-2018. 
 
Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
Strömsunds kommuns översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 
den 11 juni 2014, är aktuell. Planen behöver därmed inte revideras under 
mandatperioden 2014-2018. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 7/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Strömsunds kommuns översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 
den 11 juni 2014, är aktuell. Planen behöver därmed inte revideras under 
mandatperioden 2014-2018. 
 
_____  
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Justering (Sign) 
  

§ 13 Dnr 2016.415 524 
 
Ägardirektiv för ServaNet AB 

Ett förslag till ägardirektiv för ServaNet AB har utarbetats. 
 
Förslaget bör godkännas av kommunfullmäktige i alla bolagets delägar-
kommuner för att kunna tillämpas i bolagets verksamhet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 14/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till ägardirektiv för ServaNet AB godkänns. 
 
_____  
 
 
  
 
 
  
 

  



  
 

  

    

    

 

Detta ägardirektiv avser ServaNet AB, (556765-9296), (nedan kallat bolaget) och har 
fastställts på bolagsstämma 201X-XX-XX. 
 

 

Bolaget ägs av Bergs Tingslags Elektriska AB, Härnösand Energi & Miljö AB, Ragunda 
kommun, Sundsvall Elnät AB, Strömsunds kommun, Timrå kommun och Ånge 
kommun.  
 
Bolaget är en del av ägarnas verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta det 
kommunala ägandet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, 
av direktiv som fastställts av bolagsstämma.  
 
 
Bolagets verksamhet bedrivs på en marknad och kan sålunda vara utsatt för konkurrens 
och kommersiella krafter i långt större omfattning än annan kommunal verksamhet. 
 

 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv från 
bolagsstämma, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, aktieägaravtal, mot 
tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och 
offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. 
 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och aktieägaravtal. 
 

 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelserna i 
ägarkommunerna.  
 
Kommunstyrelserna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna den information om 
verksamheten som kommunstyrelserna begär. Den närmare omfattningen av 
informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 
 

 

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 
ägarna får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning eller utelämnande 
skett.  
 



     

 

 

ServaNet AB är ett kommunägt bolag som därmed ska erbjuda insyn från medborgarnas 
sida.  
 
Den grundläggande uppgiften är att ansvara för drift, utveckling och försäljning av 
kommunikationslösningar i öppna, konkurrenskraftiga bredbandsnät i ägarkommunerna, 
samt vid behov bygga ut det befintliga svartfibernätet på uppdrag av ägarna. Kunderna 
ska erbjudas god kvalitet, störningsfria leveranser och närhet. Låga priser ska prioriteras 
före hög avkastning.  
 
Bolaget ska drivas affärsmässigt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt med högt ställda krav 
på långsiktighet i ekonomiska överväganden, god arbetsmiljö, miljöhänsyn och hållbarhet 
i ett socialt perspektiv. Bolaget ska vara en god samhällsaktör där hållbart företagande 
och etiska förhållningssätt bidrar till samhällsutvecklingen i ett helhetsperspektiv.  
Bolagets agerande har betydelse inte bara för medarbetare och kunder utan för alla som 
påverkas av dess verksamhet. Bolaget kan i samverkan med andra bidra med insatser för 
aktuella utmaningar i samhället.  
 
Bolaget ska engagera sig i utvecklingsarbete som rör nya informationstekniska lösningar 
och därmed ge inspiration för nytänkande.  
 
För utveckling av regionen ska bolaget samverka med andra kommunala verksamheter, 
kunder, företag, myndigheter och med närliggande kommuner utanför ägarkretsen.  
 

 

Bolaget ska vara behjälpligt med att uppfylla målen i ägarkommunernas bredbandspolicys 
samt samordna utbyggnadsprojekt av fibernätet. Möjligheter till extern finansiering ska 
undersökas. 
 

 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten 
täcks genom intäkter från bolagets kunder.  
 
Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som motsvarar minst 2 % av omsättningen. 
 
Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 30 %. 
 

 

Bolagets verksamhet finansieras via intäkter från bolagets kunder.  
 
Finansiering ska i normalfallet ske med egna medel. Vid behov kan extern 
lånefinansiering direkt från den finansiella marknaden ske, eventuellt i kombination med 
insatt eget kapital från delägarna. 
 



     

 

 

Bolaget ska följa Sundsvalls kommuns finanspolicy och ska ingå i Sundsvalls kommuns 
koncernkontorutin.  
 
Företaget har rätt att placera eventuellt överskott av likvida medel hos annan om bättre 
förräntning kan erhållas än vid placering på koncernkontot. 
 
Företaget har inte rätt att pantsätta tillgångar för något ändamål. 
 

 

Ägarna ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska 
initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar.  
 
Bolaget ska till ägarna redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 
31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarna på viktigare omständigheter och 
förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. 
 
Ägarna ska utan anmodan få del av  

- protokoll från bolagsstämma 

- protokoll från styrelsesammanträde 

- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisor. 

Bolagets ordförande, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med 
företrädare för ägarna när så påkallas.  
 

 

Stor vikt ska läggas vid helhetssyn och samverkan med ägarna, i såväl löpande arbete som 
utvecklingsfrågor.  
 
Företaget ska därtill ha en aktiv dialog och samverkan med ägarna gällande ekonomi, 
marknadsföringsfrågor med mera. 
 

 

Bolaget har skyldighet att bistå ägarnas organisation för extraordinära händelser. Bolaget 
ska även upprätta en egen plan för extraordinära händelser, revidera planen årligen och se 
till att planen bygger på riskanalyser inom verksamheten. 
 

 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste fyra 
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan 
och budget ska tillställas ägarna senast den 1/11. 
 



     

 

 

Bolaget ska årligen senast 30/4 hålla ordinarie bolagsstämma (årsstämma). 
 
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.  
 

 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.  
 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsernas 
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till 
lekmannarevisorernas granskning. 
 

 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida 
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten.  
 
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden 
som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina 
iakttagelser med bolagets ägare. 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2017-01-31  25  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 19  Dnr 2017.38 041 
 
Ombudgetering/tilläggsbudget 2017 

Insamling av förvaltningarnas/avdelningarnas ansökningar om ombud-
getering/tilläggsbudgetering från föregående år (2016). 
 
Ansökningar har kommit in för investeringar på totalt 39 819 000 kronor 
(varav bredband 5 349 000 kronor). Inga ansökningar för driften har 
kommit in. 
 
Finansiering av ombudgetering investeringar adderas till den beslutade 
investeringsbudgeten för 2017. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att ombudgeteringar 2017 avseende investerings-
budget beviljas enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Ombudgeteringar 2017 avseende investeringsbudget beviljas enligt bi-
laga. 
 
_____  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
 

  



OMBUDGETERING/TILLÄGGSBUDGET 2017 - investeringsbudget (tkr)
- avser budget 2016

Förvaltning/avdelning:

Kommunstyrelsen

Benämning Startår Budget Redovisat Avvikelse Ombudg. Tilläggsbudget Förvaltnings-/avdelningschefens motivering
Ospecificerad investeringsbudget 8128 8128 8 128 Ombudgeteras

Centr.infrastr.kom.ledpl. 2013 450       450       450

Kommunens medfinansiering av projekt i 
samverkan med MSB under 2017. För 
projektgenomförande krävs kommunal 
medfinansiering.

Beslut om samförläggning Bredband 2013 258       70        188       188
Utnyttjas för läglighetsinvesteringar, resterande 
ombudgeteras till 2017.

Summa: 8 766 -            

TOTAL: 8 766       
Förvaltn-/avd.chefens 
sign: 



OMBUDGETERING/TILLÄGGSBUDGET 2017 - investeringsbudget (tkr)
- avser budget 2016

Förvaltning/avdelning:

Barn- och utbildningsförvaltning

Benämning Startår Budget Redovisat Avvikelse Ombudg. Tilläggsbudget Förvaltnings-/avdelningschefens motivering

Videokonferensanläggning 2 st 2015 83         -      83       83      

Enligt IT avd. bör vi avvakta med investeringen 
till 2017 och Skype for Business och då utrusta 
ett sk. Skype rum istället med skärmar m.m. 

IT-miljö, uppdatera WIFI och IT-st  2016 60         -      60       60      
En analysfas är genomförd och nästa steg är 
utföra arbetet vilket kommer göras under 2017.

Markiser, gula skolan 2016 60         -      60       60      

Trots fönsterbyte med reflekterande glas finns 
behovet av markiser kvar vilket kommer att 
sättas upp under 2017.

Markiser, Vattudal 2016 60         -      60       60      Kommer att sättas upp 2017.



OMBUDGETERING/TILLÄGGSBUDGET 2017 - investeringsbudget (tkr)
- avser budget 2016

Förvaltning/avdelning:

Bredband

Benämning Startår Budget Redovisat Avvikelse Ombudg. Tilläggsbudget Förvaltnings-/avdelningschefens motivering

Fiber hela kommunen: 33 482    24 500    8 982   
Tullingsås 2016 2 500      239         2 261   1 200      Pågår

Hoting 2015 4 155      3 747      408      400         Pågår

Bidrag Hoting 2015 300 -        300 -        -        
Strömsund 2016 3 500      74           3 426   3 284      Pågår

Hammerdal 2015 4 000      102         3 898   3 898      Pågår

Företag Hammerdal 2016 500         105         395      100         Pågår

Företag Strömsund 2016 500         193         307      100         Pågår

Bidrag fiber hela kommunen 2015 3 986 -     649 -        3 337 -  3 337 -     Bidrag, ej utbetalt

Stekenjokk 2015 4 595      2 184      2 411   2 411      Pågår, färdigställs 2017

Bidrag Stekenjokk 2015 2 707 -     -          2 707 -  2 707 -     Bidrag, ej utbetalt

Summa: 5 349      -            

TOTAL: 5 349        
Förvaltn-/avd.chefens 
sign: 



OMBUDGETERING/TILLÄGGSBUDGET 2017 - investeringsbudget (tkr)
- avser budget 2016

Förvaltning/avdelning:

Teknik- och serviceförvaltningen

Benämning Startår Budget Redovisat Avvikelse Ombudg. Tilläggsbudget Förvaltnings-/avdelningschefens motivering

Pott ny idrottshall, Strömsund 2013 12 371 9 496       2 875        2 875       Pågående projekt, klart hösten 2017

IT-infrastruktur, utbyggnad och anpassning 2016 700 114          586           586          Pågår, beställda arbeten utförs under våren enl plan

Lokaleffektivisering skolor 2010 252 -            252           200          

Lokaleffektiv. skolor, Backe och Gäddede 2012 7 393 12            7 381        7 381       

Upprustning, Forsgården inkl projektering 2011 76 48            28             28            Tvättstuga återstår, klart sommaren 2017

Nya förskoleplatser Strömsund 2015 9 077 5 972       3 105        3 105       Pågår, beräknas klar 201705

Renovering sporthall, Hjalmar Strömerskolan 2015 2 423 633          1 790        1 790       Pågår, försenat pga liten konkurrens upphandling vent.

Byte belysningsarmaturer, alla orter 2015 1 305 525          780           780          Pågående projekt, fortsätter hela 2017

Byte golvbeläggning, simhall Hoting 2015 400 160          240           240          Pågår, sen start pga entreprenörsbyte. Klart 2017

Motorvärmare Soltorpet, Hammerdal 2015 100 47            53             53            Återställning mark återstår 2017.

Brandskyddsåtgärder 2015 730 -            730           730          Avvaktats i väntan på beslut nya boendeplan.

SAGA-lokalen, upprustning av den 2016 275 185          90             90            -            Pågående projekt, klart 201703

TOTAL: 17 858      

Pågående projekt,resterande nyttjas för 
Backe,projektnamn ändras till Lokaleffektivisering skolor 
Backe.
Pågående projekt,upphandlas sommaren 
2017,projektnamn ändras till Lokaleffektivisering skolan 
Gäddede.

Förvaltn-/avd.chefens 
sign: 



OMBUDGETERING/TILLÄGGSBUDGET 2017 - investeringsbudget (tkr)
- avser budget 2016

Förvaltning/avdelning:

Teknik- och serviceförvaltningen - AVA-enheten

Benämning Startår Budget Redovisat Avvikelse Ombudg. Tilläggsbudget Förvaltnings-/avdelningschefens motivering

Rörströms VA-verk, rening 2010 1 030    288      742       742       Utredning pågår.

Vattenskyddsområde etapp 1 2011 75         29        46         46         Ett område beslutat, två återtagna ska utredas mer.

Vattenskyddsområde etapp 2 2012 195       -        195       195       Påbörjat men inväntar beslut etapp 1.

Vattenskyddsområden, etapp 3 2013 300       -        300       300       Ej påbörjat.

Bevakning/larm va-avlopp 2013 1 676    61        1 615    1 615    Pågår, omstart med konsult.

Strömsunds avloppsreningsverk, åtgärder för utsläppsvärden 2016 6 000    2 118   3 882    3 882    Pågår, upphandling ute för utförande etapp 2.
Luftbehandlingsanläggning, Hammerdals RV,ny 2016 810       753      57         57         Slutbesiktning 2017-01-31.

Summa: 6 837   -            

TOTAL: 6 837       
Förvaltn-/avd.chefens 
sign: 



OMBUDGETERING/TILLÄGGSBUDGET 2017 - investeringsbudget (tkr)
- avser budget 2016

Förvaltning/avdelning:

Vård- och socialförvaltningen

Benämning Startår Budget Redovisat Avvikelse Ombudg. Tilläggsbudget Förvaltnings-/avdelningschefens motivering

Carport bilar 2014 91         -        91         91         Medlen föreslås användas för ny carport på Strömbacka
Trådlös uppkoppling 2016 200       25        175       175       Avvaktar fiberutbyggnad för att erbjuda WIFI på särbo
Carport Norrgård, 2016 280       -        280       280       Förslag på ny likalisering av carpot (på Strömbacka)
IT-stöd e-tjänster 2015 200       -        200       200       Etapp etta av nyckelfri hemtjänst upphandlas under 2017

Summa: 746      -            

TOTAL: 746          
Förvaltn-/avd.chefens 
sign: 



TJÄNSTESKRIVELSE 
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1 (2) 
Dnr 2016.1300 

Till Kommunfullmäktige 

Aktualitetsprövning av den kommunövergripande 
översiktsplanen 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Plan- och bygglagen ska den kommunövergripande 
översiktsplanen aktualitetsprövas under varje mandatperiod. En 
arbetsgrupp har gjort en översyn av planen och bedömer att den är aktuell 
även för mandatperioden 2014-2018. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Strömsunds kommuns översiktsplan, an-
tagen av KF 2014-06-11, är aktuell. Planen behöver därmed inte revideras 
under mandatperioden 2014-2018. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Plan- och bygglagen 27§ ska Kommunfullmäktige minst en gång 
under mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell. Strömsunds 
kommuns översiktsplan antogs av KF 2014-06-11. En arbetsgrupp bestå-
ende av Susanne Hansson (kommunstyrelsens ordförande), Göran 
Espmark (kommunstyrelsens andre vice ordförande), Lars Andreasson 
(miljö- och byggnämndens ordförande), Anders Bergman (miljö- och 
byggchef) och Diana Lindström (planingenjör) har gjort en översyn av 
planen. Vid översynen konstaterades att några av planens ställningsta-
ganden på sikt kan vara i behov av att ses över. De områden som upp-
märksammades var: 

Snöskoter – Lägga in det kommunala regleringsområdet i Frostvi-
ken i översiktsplanen.  
Bebyggelseområden – Hur ska kommunen hantera uppkomsten av 
nya bebyggelseområden i relation till detaljplanering? 
LIS områden – Vad händer med användandet av LIS kriterierna? 
Ärendet legat hos Länsstyrelsen i två år nu. 
Jordbruk – Ställningstagande som gör det möjligt för viss bebyg-
gelse på jordbruksmark. 
Vattenbruk – Översyn över lämpliga områden. Skriva in att bästa 
möjliga teknik ska användas. 
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Dnr 2016.1300 

Till Kommunfullmäktige 

Naturvård – Fundera över om alla reservat är bra markanvändning 
för kommunen.  
Vindkraft – Formulera att redan tillståndsgivna parker ska bebygg-
gas innan nya områden exploateras. Formulera att bankgaranti ska 
krävas även för icke tillståndsgivna vindkraftverk. 
Vattenkraft – Förtydliga kommunens ställningstagande för 
mikrokraftverk. 

En statlig utredning om riksintressen i Sverige (SOU 2015:99) pågår. Ut-
redningen är för närvarande ute på remiss till 2017-01-31. I förslaget fram-
går det att alla kommuner ska aktualisera sina översiktsplaner med hän-
syn till det nya underlaget och besluta om översiktsplanerna senast den 31 
december 2024, under förutsättning att utredningens förslag beslutas.  

Bedömning 

Arbetsgruppen anser att de ovan nämnda förändringarna av den kom-
munövergripande översiktsplanen inte är så stora att arbete utifrån planen 
försvåras. Med hänsyn till att planen dessutom, med stor sannolikhet, 
måste revideras under nästa mandatperiod, utifrån riksintresseutredning-
en, gör gruppen bedömningen att det inte finns skäl att revidera planen 
under innevarande mandatperiod. Gruppen bedömer därför att den 
kommunövergripande översiktsplanen är aktuell för mandatperioden 
2014 - 2018. 

…………………………………………….. 
Anders Bergman 
Miljö- och byggchef 
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