
Antal: 22 Utsändningsdag: Tisdagen den 18 oktober 

Kallelse /Underrättelse
 

till Sammanträde
 

 Kommunstyrelsen 

2016 43 

Tisdag 

25 
Oktober 

Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 
25 oktober, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för behandling 
av ärenden enligt föredragningslista. 

Kl.   8.30 Ekonomi 
Kl.   9.00 Länsstyrelsen - flyktingfrågor 
Kl.   9.30 Fika och därefter gruppmöten 

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

Kl. 12.00 Lunch 
Kl. 13.00 Turismstrategi 
Kl. 13.30 Bredband 
Kl. 14.00 Strömsunds Hyresbostäder AB 

Susanne Hansson Lena Haglund  
Ordförande Sekreterare 

lena.haglund@stromsund.se

Vid förhinder ring 161 06 eller skicka mail i så god tid som 
möjligt! 

mailto:lena.haglund@stromsund.se


FÖREDRAGNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2016-10-25 2 

Justering (sign) 

1. Information om flyktingfrågor

2. Information om bredband

3. Information från Strömsunds Hyresbostäder AB

4. Delårsrapport januari-augusti 2016 för Jämtlands räddnings-
tjänstförbund

AU § 193/2916

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

5. Revidering av avgift för tillståndsprövning hantering av ex-
plosiv vara

AU § 194/2016
Bilaga sid. 1-4 

6. Revidering av kultur- och fritidsplanen

AU § 195/2016

7. Svar på motion om ”Årets Gröna Guld” i Strömsunds kom-
mun

AU § 196/2016

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


FÖREDRAGNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2016-10-25 3 

Justering (sign) 

8. Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2017,
plan åren 2018 och 2019

AU § 197/2016

9. Ansökan om bidrag till Yxskaftkälens Bygdegård

AU § 198/2016
Bilaga sid. 5-6 

10. Ansökan om bidrag från Invikens Vägförening

AU § 199/2016
Bilaga sid. 7 

11. Ansökan om bidrag från Hammerdals IF

AU § 200/2016

Bilaga sid. 8 

12. Yttrande över delbetänkandet ”Hur står det till med den per-
sonliga integriteten?”

AU § 201/2016
Bilaga sid. 9-10 

13. Ansökan om bidrag från Föräldraföreningen mot narkotika

AU § 203/2016

Bilaga sid. 11-13 

14. Riktlinjer för trafiksäker arbetsmiljö

AU § 204/2016



FÖREDRAGNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2016-10-25 4 

Justering (sign) 

15. Turismstrategi

AU § 205/2016

16. Budget 2017 för kommunstyrelsens verksamheter

AU § 206/2016
Bilaga sid. 14-34 

17. Utdebitering 2017

AU § 207/2016

18. Begäran om tilläggsanslag

AU § 208/2016

19. Ansökan om tilläggsanslag för renovering av pumpstationer

AU § 209/2016
Bilaga sid. 35-47 

20. Rivning av abandonerad fastighet Gisselås 2:54

AU § 210/2016
Bilaga sid. 48-53 

21. Yttrande över förslag till snöskoterleder

AU § 211/2016
Bilaga sid. 54-56 

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

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


FÖREDRAGNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2016-10-25 5 

Justering (sign) 

22. Ansökan om bidrag från IFK Strömsund

AU § 212/2016

23. Ansökan från Strömsunds Utvecklingsbolag om kostnads-
täckning

Bilaga sid. 57-58 

24. Riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds kommun
2017-2020

Bilaga sid. 59 

25. Svar på revisionsrapport – Framtidens äldreomsorg

Bilaga sid. 60-61 

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

26. Försäljning av ledningscentralen, del av fastigheten Gärde
3:24

Bilaga sid. 62-63 

27. Försäljning av stationshuset, del av Strömsund 3:6

Bilaga sid. 64-65 

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


FÖREDRAGNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2016-10-25 6 

Justering (sign) 

28. Försäljning av f.d. kommunhuset, Hammerdal 4:196

Bilaga sid. 66-67 

29. Val av ersättare i kommunala pensionärsrådet efter Agneta
Rosén (S)

30. Prioritering av vägar

31. Extra statsbidrag – flyktingmedel

Handlingar delas ut vid sammanträdet 

32. Delegationsbeslut

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 192-213/2016

b) Fastighetssamordnare Peter Janssons delegationsbeslut om parkeringstill-
stånd (nr 35-39/2016 )

c) Ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyfts delegationsbeslut om placering
fasträntekonto (nr 4)

33. Delgivningar

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

Budget 2016 1 000 000:- 
Anvisat t.o.m. § 241/2016 - 204 000:- 
Återstår 796 000:- 



FÖREDRAGNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2016-10-25 7 

Justering (sign) 

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

Ordinarie budget 2016 300 000:- 
Utdelat - 56 000:- 
Återstår 244 000:- 

Extra statsbidrag, KS egna 2 000 000:- 
Renovering Norrgård/Sörgård - 600 000:- 
Utökning förskoleplatser i Hoting - 250 000:- 

1 150 000:- 
Delbelopp av totalt 1 500 000 kr, - 1 150 000:- 
asfaltering gator
Återstår 0:- 

Särskilda insatser personalgrupper 2 000 000:- 
Utdelat socialsekreterare - 500 000:- 
Utdelat lärare - 50 000:- 
Utdelat förskollärare 460 000:- 

990 000:- 
Restbelopp av totalt 1 500 000 kr, - 350 000:- 
asfaltering gator
Staket Västringens förskola - 200 000:- 

Utreda/genomföra utb. i ledarskap/ 2 000 000:- 
kommunikation

Frivilligsamordnare   500 000:-
Utdelat till framtids- och utvecklingsförv. -500 000:-

0:- 

Återstår av riktat extra statsbidrag 2 440 000:- 

Återstår totalt extra statsbidrag  2 440 000:- 
Återstår totalt KS oförutsedda  2 684 000:- 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-04  3  
     

     

Justering (Sign) 
  

 

§ 193 Dnr 2016.318 042 
 
Delårsrapport januari-augusti 2016 för Jämtlands räddnings-
tjänstförbund 

Delårsrapport januari-augusti 2016 har upprättats för Jämtlands Rädd-
ningstjänstförbund. 
 
Revisorerna har granskat delårsrapporten.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att delårsrapporten godkänns. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Delårsrapporten godkänns. 
 
_____  
 
 
 
 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-04  4  
     

     

Justering (Sign) 
  

 

§ 194 Dnr 2016. 320 175 
 
Revidering av avgift för tillståndsprövning hantering av ex-
plosiv vara 

Då en förändring av nomenklaturen inom ramen för lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) skett behöver presentationen av 
avgifterna för tillståndsprövning hantering av explosiv vara revideras. 
Detta så att benämningarna som används där stämmer överens med de 
benämningar som finns i lag, förordning, föreskrifter och beslut som 
meddelas med stöd av lagen och förordningen samt räddningstjänstens 
blanketter, beslut och dylikt.  
 
Revideringen handlar inte om någon förändring av själva taxan  
(900 kr/timme) utan endast om en förändring i presentationen av olika 
typ-ärenden. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att ny presentation av avgifterna för tillståndspröv-
ning hantering av explosiv vara fastställs enligt bilaga. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ny presentation av avgifterna för tillståndsprövning hantering av explo-
siv vara fastställs enligt bilaga. 
 
_____  
 
 
 
 
  

  





 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-04  5  
     

     

Justering (Sign) 
  

 

§ 195 Dnr 2016.322 600 
 
Revidering av kultur- och fritidsplanen 

Nuvarande kultur- och fritidsplan, fastställd i kommunfullmäktige den  
4 april 2014, § 19, har en gilltighetstid till och med 2016. Utifrån detta 
måste planen ses över och revideras.  
 
Barn-, kultur-, och utbildningsnämnden har den 22 september 2016, § 104, 
beslutat att godkänna upprättat förslag till revidering av planen. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att den reviderade kultur- och fritidsplanen fast-
ställs. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Den reviderade kultur- och fritidsplanen fastställs. Bilaga 
 
_____  
 
 
 
  

  



Kultur- och fritidsplan 2017 - 2019

Innehållsförteckning 

1. Inledning 

2. Inriktningsmål kultur- och fritidsavdelningen 

3. Nuläge i Strömsunds kommun 

4. Övergripande mål 

5. Anläggningar och lokaler 

6. Friluftsliv och fritidsverksamhet 

7. Stöd till studieförbund

8. Allmän kulturverksamhet och kulturminnesvård 

1. Inledning 

Strömsunds kommun är en kommun i Jämtlands län i landskapen Jämtland och 
Ångermanland. Kommunen har en areal på 10 567 km², och är således en av landets största. 
Centralort i kommunen är Strömsund. 

Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands åtta kommuner. Vi gränsar mot 
Östersund i söder och mot den västerbottniska och norska fjällvärlden i norr. De goda 
möjligheterna till friluftsliv, jakt och fiske är av stor betydelse för kommunens flickor och 
pojkar, kvinnor och män.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden vill verka för en god livskvalitet för kommunens 
innevånare, oavsett kön, samt skapa förutsättningar för en levande kultur och en aktiv fritid 
som stimulerar och utvecklar förmågan till delaktighet i en föränderlig värld. En viktig del i 
detta är att säkerställa ett varierat kultur- och fritidsutbud för alla åldrar. 

Kultur- och fritidsverksamhet kan bedrivas dels i kommunal regi, dels genom föreningar, 
kyrkor, kooperativ, eller i andra former. Verksamhet för unga flickor och pojkar prioriteras. 

Biblioteksplan finns i separat dokument. 



Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har till uppgift att stödja, främja och samordna kultur-
och fritidsintressen samt ungdoms- och idrottsverksamhet i kommunen. 

Nämnden ska verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
anläggningar samt yttra sig om utsmyckning av offentliga platser och byggnader.

Nämnden har ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet och kommunala kulturskolan.

ur barn-, kultur- och utbildningsnämndens reglemente 

2. Inriktningsmål kultur- och fritidsavdelningen

• Stöd ska ges till föreningar 

• Stöd ska ges till studieförbund verksamma i kommunen 

• Skapa mötesplatser för flickor och pojkar i Strömsunds kommun 

• Skapa läslust hos flickor och pojkar

• Tillhandahålla möjligheter till motion och rekreation 

Biblioteksverksamheten ska utvecklas så att tillgängligheten ökas och en större utåtriktad 
verksamhet till förskolor och skolor är angeläget. 

3. Nuläge i Strömsunds kommun

Bibliotek 

I kommunen finns ett huvudbibliotek som är integrerat med gymnasieskolan, samt fyra filialer 
varav några är integrerade med skolan. Till detta finns även en verksamhet som benämns 
”Bokbilen” som är en service för övriga orter i kommunen. 



Idrottsanläggningar och – aktiviteter 

Det är väl tillgodosett med idrottsanläggningar runt i vår kommun. Det finns idrottsplatser, 
tennisbanor, sporthallar, gymnastiksalar, elljusspår, ishallar och slalombackar. I kommunen 
finns dessutom ridanläggning och skyttehall samt två 9 håls golfbanor. De flesta av dessa 
anläggningar drivs av föreningar med bidrag från kommunen.

Föreningsverksamhet 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden fördelar bidrag till kommunens föreningar. Kultur-
och fritidsavdelningen har en särskild prioritering att tillvarata och utveckla barn- och 
ungdomsverksamhet, andelen unga flickor och pojkar som engagerar sig i föreningslivet ska 
öka. 

Kulturskola 

Strömsunds kommunala kulturskola ger undervisning på ett flertal instrument och andra 
konstarter såsom dans, drama och foto/film för de flickor och pojkar som är elever i 
kommunens skolor. 

Lokala variationer förekommer p.g.a. lärarnas olika specialområden, men målet är detsamma.

Där det är möjligt ger vi också undervisning i sång och körsång. Vi strävar också efter utökat 
ensemble-/orkesterspel. 

Kulturskolan är avgiftsfri 

Badverksamhet

Det finns simhallar i Hammerdal, Strömsund, Hoting och Gäddede. Dessa är normalt öppna 
under skolterminerna höst och vår och besöken är avgiftsfria. 

Allmän kultur 

Inom kommunen finns flera kulturföreningar, bl.a. kan nämnas hembygdsföreningar, 
musikföreningar, dansföreningar samt föreningar inom konst och hantverk, dessutom ett 
flertal övriga ideella föreningar. 

Utställningsmöjligheter finns i biblioteken samt bland konstföreningarna. 



Stipendium 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden delar årligen ut kultur- samt ledarstipendium. 

Strömsunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull 
verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur – musik – konst – teater –
koreografi – foto och film – konst-hantverk – hembygdsverksamhet – journalistik och andra 
därmed jämförbara områden. Stipendiaten ska vara bosatt inom Strömsunds kommun. 

Strömsunds kommuns ledarstipendium utdelas till ledare som är bosatt inom Strömsunds 
kommun och under flera år gjort framstående frivilligt arbete inom ideell förening eller 
organisation inom kommunen. 

Barn- kultur- och utbildningsnämndens stipendium till Hans-Erik Dahlgrens minne, delas ut 
årligen till en tidigare elev på Kultur/musikskolan i Strömsunds kommun, och som nu är 
heltids eller deltids professionell kulturutövare. 

För alla stipendierna gäller att vi gärna ser en jämn fördelning mellan könen. 

Öppen ungdomsverksamhet 

I Strömsunds kommun är den öppna ungdomsverksamheten bedriven i kommunal regi och av 
föreningar. Verksamheterna utövas både i kommunalt ägda fastigheter samt i 
föreningslokaler. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden vill stödja och uppmuntra lokala initiativ för bra, 
regelbunden och drogfri verksamhet som riktar sig till alla ungdomar, flickor och pojkar.

Studieorganisationer/förbund 

Kommunen har flera aktiva studieorganisationer/förbund. Barn-, kultur- och 
utbildningsnämnden ger ekonomiskt bidrag till denna verksamhet. Detta för att stärka och 
utveckla demokratin och göra det möjligt för människor oavsett kön att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, samt att bidra till att 
bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Fonder 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden handlägger även de fonder som ligger inom deras 
verksamhetsansvar. 



4. Övergripande mål 

• Att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen och därmed bidra till att skapa en 
bättre samhällsmiljö som ger kommunen en ökad attraktionskraft för boende och företagande. 

• Att stärka kulturell mångfald, gemenskap och en lokal identitet och stimulera kvinnor och 
män i alla åldrar att utöva sin yttrandefrihet och delta i den demokratiska processen. 

• Att stimulera flickor, pojkar, kvinnor och män till fysisk aktivitet genom att erbjuda tillgång 
till ett brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter. 

• Att flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning ska kunna delta i kultur- och 
fritidsaktiviteter på sina villkor. 

• Att skapa förutsättningar för flickor och pojkar till en drogfri fritidsmiljö. 

• Att skapa mötesplatser för unga flickor och pojkar.

• Att skapa läslust hos barn och unga flickor och pojkar.

• Att kulturskolan genom olika projekt möjliggör att införa konst/bild/form.



5. Anläggningar och lokaler 

Mål 

• Se till att öka föreningsmedverkan i skötsel och drift av lokaler och anläggningar. 

• Anläggningar och lokaler ska vara tillgängliga för flickor och pojkar, kvinnor och män med 
funktionsnedsättning.

• Vid fördelning av anläggnings- och driftsbidrag tas hänsyn till tillgänglighet för flickor och 
pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning samt även hänsyn ur ett 
jämställdhetsperspektiv mellan könen. 

• Anläggningar och lokaler ska ha en bra geografisk spridning i kommunen. 

• Att stödja och främja goda miljöer för flickor och pojkar, kvinnor och män.

Åtagande 

• Att kommunen lämnar driftsbidrag till föreningar som driver anläggningar och lokaler. 

• Att driftsbidrag och anläggningsbidrag fördelas utifrån ett genusperspektiv. 

• Bidrag ska fördelas med en bra geografisk spridning. 

• Aktivt arbeta för att stödja föreningar som vill driva mötesplatser för unga.

Villkor 

• Kommunen har ett gott samarbete med föreningslivet. 

Säkerställan 

Årlig inventering och redovisning av anläggningar och lokaler som får bidrag, där även 
tillgänglighet ska finnas med i redovisningen. 

Begära in verksamhetsberättelser från den kommunala allaktivitetshuset och från de
mötesplatser för ungdomar som kommunen lämnar bidrag till. Dessa bör innehålla 
redovisning av antalet deltagare, aktiviteter, öppethållande, könsfördelning etc. 



6. Friluftsliv och fritidsverksamhet 

Alla flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett ålder, kan idrotta och motionera i 
kommunen. Det finns möjlighet till många olika motionsformer. 

Idrottsplatser och -hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden 
erbjuder flickor och pojkar, kvinnor och män möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för 
främjande av en god hälsa. Standard, service och utformning anpassas så långt som möjligt 
efter brukarnas önskemål. 

Föreningarna använder idrottsplatserna för sin organiserade verksamhet och får ekonomiskt 
stöd till barn- och ungdomsidrott enligt bidragsregler samt subventionerade taxor och avgifter. 

Många av aktiviteterna inom ramen för friluftsliv är av mycket stort intresse för besökare och 
turister, vilket också främjar en utvecklad naturturism i Strömsunds kommun. En styrka i 
kommunen är att det är enkelt att få ett rikt friluftsliv i skog, mark och sjöar. 

För kommunens alla flickor och pojkar, kvinnor och män är badanläggningarna i kommunen 
en naturlig träffpunkt.

Badanläggningarna erbjuder allmänhet, skolor, förskolor och föreningsliv goda 
förutsättningar för friskvård, bad, vattengymnastik, simskola och simidrott. 

Mål 

• Att kommunala friluftsområden, spår och strövområden även i framtiden finns tillgängliga 
för alla, oavsett kön och ålder. 

• Att breddidrotten prioriteras. 

• Att öppettiderna är anpassade för såväl motion, träning som tävling. 

• Att lokaler och anläggningar håller hög kvalitet. 

• Att förutsättningar skapas för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning 
att delta i fritidsaktiviteter och ur ett jämställdhetsperspektiv. 

• Att flickor och pojkar idrottar på lika villkor.



• Att förskolor och skolor får tillgång till anläggningarna under skoltid. 

• Att flickor och pojkar under hela sin tonårstid uppmuntras att delta i idrott och motion. 

• Att ge stöd till verksamheter för unga flickor och pojkar.

• Att dela ut ledarstipendium till föreningsledare. 

• Att kvinnor och män stimuleras att röra på sig så folkhälsan förbättras. 

• Att framförallt tillgodose unga flickors och pojkars behov av meningsfulla aktiviteter i en 

drogfri miljö, oavsett språklig och kulturell bakgrund. 

Åtagande 

• Stötta föreningar som arbetar med området friluftsliv/fritidsverksamhet.

• Att bevilja bidrag till föreningar som bedriver verksamheter enligt grundvillkoren i de av 
Strömsunds kommuns antagna bestämmelser. 

• Öka möjligheterna till att under alla årstider utöva ett aktivt friluftsliv/fritidsverksamhet så 
att detta ger en bättre folkhälsa.

Villkor 

Att kommunen har ett gott samarbete med föreningslivet. 

Säkerställan 

Årlig rapport från de föreningar som arbetar ideellt med skötsel av spår och strövområden. 

Årlig sammanställning av lokalt aktivitetsstöd för överblick mellan flickor och pojkar i olika 
lokaler/anläggningar. 

7. Stöd till studieförbund

Studieförbundens grundläggande uppgift är att stå för demokrati och lika rättigheter, att 
möjliggöra för individer och grupper att förbättra sina livsvillkor och att på olika sätt stärka 
sin delaktighet i samhället, detta oavsett kön. 

Bidragsgivning ska ge frihet för studieförbunden att själva forma sina mål och sin 
verksamhet. 



Bidrag ges som ett ramanslag för kalenderår till av Folkbildningsförbundet godkänt 
studieförbund, som vid utbildningstillfället bedriver fortbildningsverksamhet i kommunen. 

Mål 

• Att genom stöd till studieförbunden ge kommuninvånarna oavsett kön, möjlighet att delta i 
dessas verksamhet. 

• Att ge möjlighet att i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och 
kulturverksamhet av god kvalitet till flickor och pojkar, kvinnor och män i kommunen, utifrån 
respektive studieförbunds idéburna profil. 

Åtagande 

• För att erhålla bidrag gäller de motiv, definitioner och kriterier som fastställs av 
Folkbildningsrådet. 

Bidrag till studieförbunden består av tre delar 

Grundbidrag – fördelas enligt respektive studieförbunds relativa andel av totalbidraget till 
studieförbunden föregående år. Grundbidraget utgör den större delen av totalbidraget. 

Volymbidrag – fördelas i relation till varje studieförbunds andel av det totala antalet 
deltagartimmar, det mått i vilket alla studiecirklar, kulturarrangemang och övriga 
folkbildningsverksamhet sammanräknas. 

Fördelningen beräknas på det senaste redovisade verksamhetsåret. 

Målgruppsbidrag – riktat bidrag för verksamhet som riktar sig till studerande i basämnen, 
arbetslösa, funktionsnedsatta och invandrare eller i andra grupper som barn-, kultur- och 
utbildningsnämnden prioriterar. 

Bidraget fördelas i relation till varje studieförbundets andel av redovisade deltagartimmar i 
verksamhet för angivna målgrupper. 

Villkor 

För att erhålla bidrag måste studieförbunden lämna in ansökan. I ansökan ska framgå angivna 
mål för egen verksamhet, plan för utvärdering och uppföljning av denna samt 
verksamhetsberättelse. Till berättelsen bifogas sammanställning över verksamhetens 
omfattning i Strömsunds kommun. 



Säkerställan 

Studieförbunden ska årligen skicka in kopia på verksamhets- och revisionsberättelse samt 
balansräkning till kultur- och fritidsavdelningen. 

Antal deltagare av olika kön ska redovisas. 

Barn-, kultur och utbildningsnämnden kallar studieförbunden till överläggningar minst en 
gång per år. Dessa överläggningar bör eftersträva att finna en lokalt förankrad 
folkbildningssyn i en dialog mellan studieförbunden och kulturpolitiskt ansvariga i 
kommunen. 

Kontroller kan utföras genom kultur- och fritidsavdelningen.

För detta ändamål ska studieförbundet spara och tillhandahålla de handlingar som kan styrka 
riktigheten av de uppgifter som lämnats som grund för ansökan om bidrag de senaste fyra 
åren. 

8. Allmän kulturverksamhet och kulturminnesvård

Det konstnärliga skapandet, på både professionell och amatörmässig nivå, gestaltas bland 
annat i: litteratur, dans, musik, bild, arkitektur och formgivning. Inom det konstnärliga 
skapandet bearbetas, förstås och ifrågasätts olika aspekter av det kulturella samhället. Det 
konstnärliga skapandet har därför blivit själva sinnebilden för vad vi kallar kultur och är 
grunden till mycket kulturkonsumtion. 

Kulturarvet 

Kulturarvet är de olika spår som finns kvar från vår tidigare kulturhistoria, däribland den 
samiska kulturhistorien. Vårt gemensamma kulturarv är mycket mer än föremål och 
kulturmiljöer. Kulturarvet inbegriper också traditioner och värderingar, religion och 
livsåskådningar som finns i vårt minne och återspeglas i visor, brev, böcker med mera. 

Inom vårt gemensamma kulturarv ryms även spåren efter fysiska aktiviteter såsom sport och 
friluftsliv. Denna väv av minnen, idéer, konstverk och konkreta föremål samt platser och 
byggnader är vårt gemensamma kulturarv. Den nationella politikens ambition har varit att för-
söka använda kulturarvet i nya sammanhang för att det inte ska glömmas bort och gå förlorat. 
Det är också viktigt att se kulturarvet som en spegel av samhället. Uppdraget är att vårda och 
bevara men också varsamt bruka kulturarvet. 



Mål 

• Att ge kommunens flickor och pojkar, kvinnor och män möjlighet att ta del av 
kulturaktiviteter av hög kvalitet. Särskilt äldre kvinnor och män i kommunen måste också få 
möjlighet till kulturupplevelser, där är geografisk närhet speciellt viktig. 

• Att stödja flickors och pojkars egna aktiviteter inom teater, musik, dans, bild, litteratur och 
annan konstnärlig verksamhet. 

• Kulturevenemang som anordnas i samverkan mellan olika aktörer lokalt och regionalt ska 
uppmuntras och ska också prioriteras. 

• Utbudet av kulturevenemang ska präglas av mångfald, där ibland den samiska kulturen, och 
stimulera till kulturmöten över generations- och kulturgränser. 

• Att dela ut kulturstipendium för att stödja och uppmuntra förtjänstfull kulturell verksamhet

• Kulturarrangemang bör marknadsföras på kommunens hemsida. 

• Bevara, levnadsgöra och öka intresset för kulturarvet och den lokala kulturen. 

Åtagande 

• Att kulturevenemang görs tillgängliga i hela kommunen.

• Att samverka med och stötta föreningslivet, och genom årliga föreningsträffar vara en 
samarbetspartner med kommunens föreningar. 

• Att ha god kontakt med organisationer som företräder flickor och pojkar, kvinnor och män
med funktionsnedsättning.

• Att den kommunala kulturskolan fortsätter att vara en kulturskola med flera 
kulturinriktningar. Samt att denna även ska ses som en resurs i kommunens kulturliv. 

• Att kulturveckan vecka sex varje år, fortsätter att utvecklas och att den berör hela 
kommunen samt innehåller olika kulturyttringar. 

• Samarbete mellan Länskulturen, Estrad Norr och Länsmuseet/Jamtli, men även över läns-
/riksgräns när möjlighet ges. 

• Skyltning med samiska namn på biblioteken. 



• Stötta kulturarrangemang genom bidrag och även arrangera egna.

• Att genom samarbete med kommunens andra förvaltningar/avdelningar marknadsföra våra 
kultur- och idrottsarrangemang. 

• Att vårda minnet av vårt kulturarv. 

Villkor 

Kommunen har ett aktivt samarbete med föreningarna. 

Säkerställan 

Minst två nämndsammanträden enbart med ärenden inom kultur- och fritidsverksamheten 
årligen. 

Årlig uppföljning av kultureveneman.

Årliga redovisningar från föreningar som ansöker om bidrag. 

Kultur- och fritidsavdelningen bör ha god kontakt med kommunens tillgänglighetsråd.

Bibliotek och media 

Se upprättad biblioteksplan. 

Kulturskola 

Kulturskolan ska vara ett nav i kommunens musik och kulturliv.

Eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga till kreativt skapande och att de får ett ökat 
intresse för att ta del av samhällets kulturutbud och kan utveckla och använda sina kunskaper 
och erfarenheter i så många uttrycksformer som möjligt som musik, dans, drama, bild och
övrig skapande verksamhet. Det viktigaste målet är att glädjen och lusten ska stimuleras, så 
att den obligatoriska skolan kan kännas lättare.

Mål 

• Att bedriva estetisk skapande verksamhet till flickor och pojkar från åk 3 i grundskolan till 
åk 3 i gymnasiet. 



• Förberedande undervisning genomförs i helklass regelbundet senast i åk 2. 

• Det är av stor vikt att dagens flickor och pojkar får möjlighet att lära sig även andra 
kulturyttringar såsom dans och bildkonst.

• Det är av absolut största vikt att kulturskolan har en aktiv utåtriktad verksamhet. 
Kulturskolan bör kunna representera kommunen i olika sammanhang med olika 
framträdanden. Gärna vid andra kommunala verksamheter som särskilda boenden för äldre.

* Kulturskolan deltar vid skolavslutningar, lucia och nationaldagen. 

Åtagande 

• Att kulturskolan ska ha minst 35 % av eleverna mellan åk 3-9 anmälda i kulturskolan.

• Att senast i åk 2 ska samtliga flickor och pojkar erbjudas musiklek regelbundet. 

• Att kulturskolan ska ha minst 35framträdanden av något slag under varje läsår, gärna vid 
andra kommunala verksamheter som särskilda boenden för äldre osv. 

• Att kulturskolan deltar vid skolavslutningar, lucia och nationaldagen. 

Villkor 

Att elever och föräldrar är nöjda med verksamheten. 

Säkerställan 

Redovisning i december om antalet anmälda flickor och pojkar i kulturskolan åk 3-9 årligen. 

Rapport av framträdanden av kulturskolan under året redovisas i december för föregående 
läsår, uppdelat på flickor och pojkar. 

Föräldra- och elevenkät genomförs årligen och redovisas i april, uppdelat på flickor och 
pojkar. 
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§ 196 Dnr 2016.159 869 
 
Svar på motion om ”Årets Gröna Guld” i Strömsunds kom-
mun 

Mats Gärd, centerpartiet, har i en motion den 16 april 2016, föreslagit föl-
jande: 
 
1. Kommunen tar initiativ till att instifta ett årligt ”Årets Gröna Guld” i 

Strömsunds kommun i samarbete med LRF:s kommungrupp. 
 
2. Företaget nomineras vidare till den årliga Guldgalan på regionnivå 

från vår kommun. 
 
Strömsunds Utvecklingsbolag har upprättat ett förslag till svar på mo-
tionen. Bilaga 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att motionen bifalls. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Motionen bifalls. 
 
_____ 
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Svar på motion om ”Årets Gröna Guld” i Strömsunds kom-
mun 

Mats Gärd, centerpartiet, har i en motion den 16 april 2016, förslagit föl-
jande: 
 
1. Kommunen tar initiativ till att instifta ett årligt ”Årets Gröna Guld” i 

Strömsunds kommun i samarbete med LRF:s kommungrupp. 
 
2. Företaget nomineras vidare till den årliga Guldgalan på regionnivå från 

vår kommun. 
 
Strömsunds Utvecklingsbolags styrelse ställer sig positiv till förslaget och 
instämmer i framförd motivering. Priset ”Årets Gröna Guld” som delas ut 
årligen på Guldgalan i Östersund är Länsförsäkringars eget pris. Alla kan 
på in och nominera kandidater där. Trots att Strömsund skulle utse en 
kandidat så är det fritt för någon att föreslå någon annan. 
 
Priset skulle dock med fördel kunna delas ut lokalt i kommunen på vår 
egen Älgguldgala. Flera företag skulle få rättmätig uppskattning samtidigt 
som en viktig näring får synas i sammanhanget. 
 
För att tilldela någon ett pris behövs kriterier att uppfylla i urvalsprocess-
en. 
 
Styrelsens förslag är att: 
 
1. LRF:s kommungrupp är ägare av priset. 
 
2. Kommungruppen tar fram lämpliga kriterier. 
 
3. Kommungrupen tar ut en vinnare varje år. 
 
4. SUAB tar in priset som ett ordinarie pris och ger plats för utdelning vid 

den årliga Älgguldgalan. 
 
5. Kommungruppen betalar vinnare samt respektives inträdesbiljett till 

Älgguldgalan. 
 
Motionen bifalls. 
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§ 197 Dnr 2016.206 041 
 
Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2017, 
plan åren 2018 och 2019 

Förslag till budgetdokument 2017 samt plan 2018 och 2019 är upprättade. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att resultat- och balansbudget samt kassflödesana-
lys 2017, plan åren 2018 och 2019 fastställs. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2017, plan åren 2018 
och 2019 fastställs. Bilaga 
 
_____  
 
 
 
  

  



B A L A N S R Ä K N I N G
Utfall Rev.bud. Budget Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 308 500 367 700 388 200 407 700 427 200
Finansiella tillgångar 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 338 200 397 400 417 900 437 400 456 900

Fordringar 54 200 54 200 54 200 54 200 54 200
Kortfristiga placeringar 40 000 17 000 17 000 0 0
Likvida medel 86 800 31 700 1 900 -9 600 -36 800
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 181 000 102 900 73 100 44 600 17 400

SUMMA TILLGÅNGAR 519 200 500 300 491 000 482 000 474 300

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER
Eget kapital vid årets början 9 800 32 600 40 200 48 200 56 200
Årets förändring av eget kapital 22 800 7 500 8 000 8 000 8 100
EGET KAPITAL 32 600 40 100 48 200 56 200 64 300

Pensionsavsättning 244 800 223 300 209 900 200 900 193 100
Andra avsättningar 33 000 28 100 24 100 16 100 8 100
AVSÄTTNINGAR 277 800 251 400 234 000 217 000 201 200

Långfristiga skulder 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000
Kortfristiga skulder 189 800 189 800 189 800 189 800 189 800
SKULDER 208 800 208 800 208 800 208 800 208 800

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 519 200 500 300 491 000 482 000 474 300

Soliditet 6% 8% 10% 12% 14%

Borgensförbindelser 94 400 94 400 96 600 96 600 96 600



R E S U L T A T R Ä K N I N G
Utfall Rev.bud. Budget Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter 219 200 215 000 217 000 219 000 219 000
Verksamhetens kostnader -912 900 -936 600 -972 400 -977 300 -978 900
Avskrivningar -22 300 -23 000 -23 000 -24 000 -24 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -716 000 -744 600 -778 400 -782 300 -783 900

Skatteintäkter 466 900 494 000 515 000 538 000 561 000
Generella statsbidrag och utjämning 280 800 267 000 285 000 270 000 249 000
Finansiella intäkter 800 100 500 500 500
Finansiella kostnader -9 700 -9 000 -14 100 -18 200 -18 500
ÅRETS RESULTAT 22 800 7 500 8 000 8 000 8 100



K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S

Utfall Rev.bud. Budget Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat 22 800 7 500 8 000 8 000 8 100
Justering för avskrivningar 22 300 23 000 23 000 24 000 24 000
Justering för pensionsavsättning 5 300 4 700 4 200 8 900 10 800
Just. för ökning andra avsättningar 6 300 0 0 0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster som ingår i Årets resultat -2 100 0 0 0 0
Långfristigt inkomstförskott -100 -100 -100 -100 -100

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital 54 500 35 100 35 100 40 800 42 800

Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr. 10 600 0 0 0 0
Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder 19 200 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 84 300 35 100 35 100 40 800 42 800
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i fastigheter o inventarier -39 200 -62 200 -23 500 -23 500 -23 500
Investering i bredband -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Invest.bidrag fastigheter o inventarier 16 000 0 0 0 0
Försäljning av fastigheter o inventarier 400 0 0 0 0
Investering i aktier o andelar -5 700
Försäljning aktier o andelar 400 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -28 100 -82 200 -43 500 -43 500 -43 500
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utlåning
Upplåning
Minskning p g a överföring till pensionsstiftelse* -20 100 -10 100 0 0 0
Minskn p g a pensionsutbetalningar -19 000 -16 100 -17 500 -17 900 -18 500
Minskn p g a utbetalning andra avsättningar -4 600 -4 900 -4 000 -8 000 -8 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -43 700 -31 000 -21 400 -25 900 -26 500

Årets kassaflöde 12 500 -78 100 -29 800 -28 500 -27 200
Likvida medel vid årets början 114 300 126 800 48 700 18 900 -9 600
Likvida medel vid årets slut 126 800 48 700 18 900 -9 600 -36 800

Förändring i kassaflöde 12 500 -78 100 -29 800 -28 500 -27 200

*) Belopp exkl löneskatt 24,26%
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§ 198 Dnr 2016.294 805 
 
Ansökan om bidrag till Yxskaftkälens Bygdegård 

Yxskaftkälens Bygdegårdsförening söker stöd av kommunen för finansie-
ring av bytet av samtliga fönster och ytterdörrar för att förbättra möjlig-
heten att använda bygdegården även under vintertid. 
 
Yxskaftkälens Bygdegårdsförening söker kommunalt bidrag med 250 000 
kronor för att genomföra åtgärderna. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att råda föreningen att i samband med ansökan om driftsbidrag 2017 även 
ansöka om bidrag till åtgärder som minskar driftskostnaderna. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att ansökan avslås samt att kommunstyrelsen beslu-
tar att råda föreningen att i samband med ansökan om driftsbidrag 2017 
även ansöka om bidrag till åtgärder som minskar driftskostnaderna. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Ansökan avslås. 
 
2. Kommunstyrelsen råder föreningen att i samband med ansökan om 

driftsbidrag 2017 även ansöka om bidrag till åtgärder som minskar 
driftskostnaderna. 

 
_____  
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§ 199 Dnr 2016.312 311 
 
Ansökan om bidrag från Invikens Vägförening  

Invikens Vägförening ansöker i en skrivelse den 15 september 2016 om 
15 000 kronor i bidrag till förbättring av väg, dikning, vägtrummor och 
grusning. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att ansökan avslås samt att kommunstyrelsens be-
slutar att råda föreningen att söka bygdemedel. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Ansökan avslås. 
 
2. Kommunstyrelsen råder föreningen att söka bygdemedel. 
 
_____  
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§ 200 Dnr 2016.319 805 
 
Ansökan om bidrag från Hammerdals IF  

Hammerdals IF ansöker i en skrivelse den 21 september 2016 om 175 000-
180 000 kronor i bidrag till ett omklädningsrum bredvid skridskorinken i 
Hammerdal. 
 
Föreningen har inte möjlighet att söka bygdemedel. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att Hammerdals IF beviljas 175 000 kronor i bidrag 
samt att medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda be-
hov (extra statsbidraget). 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Hammerdals IF beviljas 175 000 kronor i bidrag till ett omklädnings-
rum. 

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov  
 (extra statsbidraget). 
 
_____  
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§ 201 Dnr 2016.254 100 
 
Yttrande över delbetänkandet ”Hur står det till med den per-
sonliga integriteten?” 

Strömsunds kommun har inbjudits att lämna synpunkter på förslagen och 
materialet i delbetänkandet. 
 
Personalstrategen har upprättat ett förslag till yttrande. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att yttrande lämnas enligt upprättat förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Yttrande lämnas enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
 

  



  
 

 YTTRANDE 
 
 2016-10-04 
 
 2016-07-04 

 1 (1)  
 
Dnr 2016.254, 100  
 
Ju2016/04398/L6 

 

  
  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 

 

 
Justitiedepartementet 
 

        10333 Stockholm 
 
 
 

Yttrande över remiss av delbetänkande ”Hur står det till 
med den personliga integriteten? 

Strömsunds kommuns ställningstagande 
 

Strömsunds kommun anser att kommitténs förslag om ökad informa-
tion till  regering och riksdag (sidan 641) är positivt och nödvändigt. 
Det är bra att Datainspektionens uppdrag vidgas. Det är viktigt att ut-
veckla vårt digitala samhälle och våra välfärdstjänster, särskilt i gles-
bygd. Men det får inte ske på bekostnad av den personliga integriteten 
och säkerheten i systemen.  
 
Övriga delar av delbetänkandet 
 
Strömsunds kommun delar i huvudsak kommitténs övriga förslag och 
bedömningar i delbetänkandet. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN  
Kommunstyrelsen 
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§ 203 Dnr 2016.301 760 
 
Ansökan om bidrag från Föräldraföreningen mot narkotika  

Föräldraföreningen mot narkotika, Östersund, anhåller i en skrivelse den 
9 oktober 2016 om 5 000 kronor i bidrag till verksamheten 2017.  

Föreningens inriktning är att stödja anhöriga till risk/missbrukare. Deras 
uppgift är att ge råd och stöd till familjer med risk/missbrukande ung-
domar eller andra anhöriga. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att föreningen beviljas 5 000 kronor bidrag till verk-
samheten 2017 samt att medel anvisas ur kommunstyrelens konto för 
oförutsedda behov 2016. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Föräldraföreningen mot narkotika beviljas 5 000 kronor i bidrag till 
verksamheten 2017. 

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 

2016. 
 
_____  
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§ 204 Dnr 2016.186 026 

Riktlinjer för trafiksäker arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverket genomförde hösten 2015 en inspektion på arbetsmark-
nadsenheten med fokus på fordon och trafiksäkerhet. Arbetsmiljöverket 
ställde krav på att arbetsgivaren måste ta fram riktlinjer kring trafiksä-
kerhet. Föreslagna riktlinjer antogs av CSG, kommunens centrala sam-
verkans- och skyddskommitté den 9 maj 2016, och skickades för beslut till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen återremitterade föreslagna riktlinjer 
på grund av frågetecken kring hur upphandlingskraven skulle påverka 
en eventuell framtida satsning på elbilar.  
 
Flera av upphandlingskraven i nuvarande riktlinje är inte kompatibla 
med en elbil. Personalstrategen har i samråd med Ann-Helen Engström, 
upphandlare av fordon, föreslagit en kompletterande skrivning.  Det 
handlar om vikten av att riktlinjerna uppdateras i takt med att bland an-
nat upphandlingskrav ändras.  
 
Kompletterande text i anslutning till upphandlingskraven föreslås till 
”Strömsunds kommun uppdaterar upphandlingskraven när behov av detta upp-
står i samverkan med kommunens verksamheter.” Dessutom förtydligas att ut-
rustningen i bilen är verksamhetens ansvar och att detta inte hör till upp-
handlingskraven.  
 
Utöver detta förtydligas texten under rubriken uppföljning. Strömsunds 
kommun skall regelbundet följa upp riktlinjen för trafiksäkerhet och uppdatera 
den vid behov i samverkan med kommunens verksamheter. Strömsunds kommun 
följer kontinuerligt upp skador och tillbud som inträffat i trafiken i samver-
kan/skyddskommitté.  
 
Föreslagna ändringar diskuterades i CSG den 20 september 2016 . CSG 
beslutade att godkänna föreslagen skrivning och lämna riktlinjerna till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
Personalstrategen föreslår att riktlinjerna för trafiksäker arbetsmiljö fast-
ställs. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att riktlinjerna fastställs enligt bilaga. 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Riktlinjerna för trafiksäker arbetsmiljö fastställs enligt bilaga. 
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1. Trafiksäker arbetsmiljö 
 

2. Användande av fordon i tjänsten 
2.1 Mobiltelefon 
2.2 Planera din körning 
2.3 Använd cykelhjälm 

3. Krav på upphandling av personbil/lätt lastbil 
3.1 Detta ska kunna erbjudas vid behov 
3.2 Utrustning som verksamheten ska se till finns i bilen 
3.3 Vad gäller för hyrbil? 
3.4 Privat bil i tjänsten 

4. Utbildning 
5. Tillämpning 
6. Uppföljning 
7. Genomförandeperiod 

 
 

1. Trafiksäker arbetsmiljö 
I Strömsunds kommun har vi många medarbetare som framför fordon 
i tjänsten. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för att alla anställda 
kvinnor och män har en säker arbetsmiljö och för att risker i trafiken så 
långt som möjligt förebyggs. Kommunen har därför tagit fram riktlinjer 
för trafiksäkerheten. 

 
2. Användande av fordon i tjänsten 
Du som framför ett fordon i tjänsten ska alltid följa gällande hastighets- 
begränsningar och övriga trafikregler: 
• använda bilbälte, oavsett vilken typ av fordon som framförs 
• vara nykter och drogfri. Har du någon medicin som kan äventyra 

trafiksäkerheten ska du underrätta din närmaste chef om detta. 
• ha giltigt körkort med den behörighet som krävs. 
• anpassa hastigheten efter väglag och trafikrytm 
• vara utvilad och ta paus i tillräcklig utsträckning 
• kontrollera bilen före, under och efter körning och omedelbart 

rapportera eventuella brister till den som är fordonsansvarig. 
• se till att last på fordon eller släpvagn är säkert förankrad. 
• rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt till din 

närmaste chef 
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2.1 Mobiltelefon 
Som förare är du alltid skyldig att köra på ett trafiksäkert och tryggt 
sätt, därför får du inte använda utrustning som påverkar körningen på 
ett trafikfarligt sätt. Om du måste använda mobiltelefon under färd för 
samtal ska du använda headset eller handsfree alternativt stanna bilen 
under samtalet. Tänk på att allt som tar blick och tanke från trafiken, 
om det så bara rör sig om någon enstaka sekund, inverkar negativt på 
körningen. Om du kör 40 km/h och tittar ner på mobilen i två sekunder 
hinner du rulla 22 meter helt utan kontroll. (källa trafikverket) 

 
2.2 Planera din körning 
Våra transporter planeras alltid så att vi inte bryter mot gällande lag- 
stiftning. Du som kör tar också hänsyn till andra faktorer som påverkar 
tidsplanering och vägval, exempelvis raster, trafikproblem, mörkerkör- 
ning och dålig väderlek. Du utför aldrig uppdrag på ett sådant sätt att 
det kan leda till att du bryter mot gällande lagstiftning och/eller kom- 
munens policy. 

 
2.3 Använd cykelhjälm 
Om du använder cykel eller elcykel i tjänsten ska cykelhjälm användas. 

 
3. Krav på upphandlade personbilar/lätt lastbil 

 
Kommunens bilar ska uppfylla följande krav: 
• Uppfylla säkerhetskraven för minst fyra stjärnor vid provning en 

ligt Euro NCAP (Avseende krockskydd personbil, whiplashs,) 
• Trepunktsbälte på minst fyra platser (endast fram för lätt lastbil) 
• I höjdled ställbara bältesinfästningar fram 
• Nackskydd fram och bak (endast fram för lätt lastbil) 
• ABS-bromsar 
• Antisladdsystem 
• Yttertemperaturmätare 
• Manuell växellåda 
• Motorvärmare 
• Eluppvärmda ytterbackspeglar 
• Uttag för kupévärmare 
• Fjärrstyrt centrallås 
• Fem dörrar 
• Airbag på förarplats och passagerarplats fram 
• Två fast monterade extraljus ljusstyrka motsvarande minst 1000 

lumen 
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• AC eller liknande 
• Fullstort reservhjul 
• Fällbart och delat ryggstöd 
• Ställbar ratt 
• Höj- och sänkbar förarstol 
• Ljudanläggning 
• Varningstriangel 

 
3.1 Detta ska kunna erbjudas vid behov 
• Fordon med mer än 15 cm markfrigång 
• Fordon med fyrhjulsdrift 
• Alkolås 
• Bränslevärmare 
• Automatlåda 
• Antispinn 
• Dragkrok 
• Backvarningssystem 
• Satelittelefon 

 
Strömsunds kommun uppdaterar upphandlingskraven när behov av 
detta uppstår i samverkan med kommunens verksamheter. 

 
3.2 Utrustning som verksamheten ska se till finns i bilen 
• Körjournal 
• Blankett skadeanmälan 
• Skötselråd för bilen 
• Förstahjälpen utrustning 
• Varselväst 
• Isskrapa 
• Sopborste 
• Ficklampa 
• Filt 

 
3.3 Vad gäller för hyrbil? 
De bilar kommunen hyr uppfyller i huvudsak samtliga punkter för 
upphandlade fordon. 
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3.4 Privat bil i tjänsten 
Enligt kommunens resepolicy ska användande av egen bil i tjänsten 
sanktioneras av chef. För att få använda privat bil i tjänsten ska kraven i 
huvudsak för upphandlade fordon vara uppfyllda. 

 
4. Utbildning 
Vid behov erbjuder arbetsgivaren utbildning i att framföra fordon i halt 
väglag, ekonomisk körning eller annan utbildning som du som chef an- 
ser vara nödvändig för trafiksäker körning. 

 
5. Tillämpning 
Riktlinjerna för trafiksäkerhet gås igenom och följs upp på arbetsplats- 
träff minst en gång per år samt vid introduktion av nyanställda. 

 
6. Uppföljning 
Strömsunds kommun skall regelbundet följa upp riktlinjen för trafiksä- 
kerhet och uppdatera den vid behov i samverkan med kommunens 
verksamheter. 
Strömsunds kommun följer kontinuerligt upp skador och tillbud som 
inträffat i trafiken i samverkan/skyddskommitté. 

 
7. Genomförandeperiod 
Riktlinjerna ska följas vid varje ny upphandling av personbilar och lätt 
lastbil. Fordon som byts ut ska minst uppfylla kraven i dessa riktlinjer. 
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§ 205 Dnr 2013.294 841 
 
Turismstrategi 

Strömsunds Turism har tagit fram en turismstrategi. 
 
Strömsunds kommuns turismstrategi syftar till att tydliggöra kommunens 
roll i relation till turistnäringen och att beskriva hur kommunen ska agera 
i arbetet med frågor som rör turism och dess utveckling. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att upprättad turismstrategi antas. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Upprättad turismstrategi antas. Bilaga 
 
_____  
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Sammanfattning styrande dokument 
 
Regional utvecklingsstrategi 
I den regionala utvecklingsstrategin som fastställdes 2014; EN REGION ATT LÄNGTA  
TILL OCH VÄXA I, framhålls turismen enligt nedan: 
 
Jämtlands län har år 2030 en offensiv modern basindustri i form av besöksnäring med stark 
åretruntturism, energiproduktion, skog och trä, handel och IT.  
 
Jämtland/Härjedalens Turism VISION  MÅL  STRATEGI för besöksnäringen enligt nedan: 
 
”Jämtland Härjedalen – ledande på naturbaserade upplevelser” 
 
 
Vision för turismen i Strömsunds kommun 
 
Våga bortom horisonten.  
I Strömsunds kommun finns det gott om plats för aktiva människor med mod och vilja att växa, 
förändra och förbättra. Med utgångspunkt från området unika resurser ska allianser växa fram 
som ska skapa synergier och bygga på hållbar tillväxt. Tillsammans förädlas och förnyas 
resurser och traditioner till produkter och tjänster. 
 
Turismen i Strömsunds kommun – en näring som samarbetar över alla gränser 
 
Turismen i Strömsunds kommun – en näring som lånar naturen från framtiden 
 
Strömsunds kommun – en kommunal organisation som förstår värdet av turism  
 
Turismen i Strömsunds kommun skall främst utvecklas inom naturbaserad verksamhet utan 
krav på omfattande investeringar inom: 

• Fiske 
• Jakt 
• Vildmarksvägen 
• Viltskådning 
• Skoter 
• Häst och Hund 
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Inledning  

Turismens betydelse  
Från Nationell strategi för svensk besöksnäring – hållbar tillväxt för företag och destinationer (sid 12) 
 
En stor och fortsatt växande näring 
Besöksnäringen står för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Den totala turistiska 
konsumtionen har ökat kraftfullt under en följd av år, och turistexporten, det vill säga utländska 
besökares konsumtion i Sverige, har haft en ännu snabbare ökningstakt. 
2014 omsatte svensk turism 268,5 miljarder kronor, hade ett exportvärde på 96,5 miljarder kronor och 
sysselsatte 160 000 människor på årsbasis. Exportvärdet, som utgörs av utländska turisters konsumtion 
i Sverige överstiger bland annat den svenska järn- och stålexporten2. 2 Källa: 
Satellitkontoberäkningarna för 2014, SCB/Tillväxtverket 
 

 
 
Regional utveckling och livskraft 
Näringen spelar en stor roll för utveckling och livskraft i glesbygdsområden och delar av Sverige utan 
betydande industriproduktion, likväl som näringen betyder mycket för storstäderna som är attraktiva 
besöksmål och fungerar som viktiga portar in i landet. 
 
Viktig för övrigt näringsliv 
Besöksnäringen har en viktig infrastrukturell roll för övriga näringslivet. Växer övrigt näringsliv växer 
besöksnäringen, och omvänt kan ökad tillgång på exempelvis hotell och möjligheten att arrangera 
kongresser stimulera tillväxten i övrigt näringsliv. 
 
Stor betydelse för bilden av Sverige 
Näringen bidrar till kännedomen och uppfattningen om Sverige i omvärlden och till svenskarnas 
kännedom och uppfattning om sitt eget land. 
 
Ger viktiga jobb 
Näringen är arbetskraftsintensiv vilket betyder att ökad omsättning snabbt leder till nya jobb. Dessa 
jobb går i hög grad till ungdomar och människor i arbetsmarknadens generellt svagare grupper. Många 
har sin debut i arbetslivet inom besöksnäringen. 
Baksidan av att näringen är arbetskraftsintensiv, med högre tillväxt i antal arbetade timmar än tillväxt i 
förädlingsvärdet, är en svag produktivitetsutveckling. Svag produktivitet utan något omedelbart svar på 
hur denna ska ökas är en stor utmaning för näringen, men den andra sidan av myntet är att det är ett 
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område med förbättringspotential. Att näringens företag och destinationer utvecklas och 
professionaliseras är steg på väg mot en mer produktiv och lönsam besöksnäring. 
 
För Strömsunds kommun är turismen en viktig näring som skapar arbetstillfällen och attraktion. 
Turismen ger också många oavsett bakgrund möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Detta är 
stor betydelse för ungdomar, nyanlända och de som långt från arbetsmarknaden. 
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Syftet med en turismstrategi 
Strömsund kommuns turismstrategi syftar till att tydliggöra kommunens roll i relation till 
turistnäringen och att beskriva hur kommunen ska agera i arbetet med frågor som rör turism och 
dess utveckling.  
Politiska prioriteringar 2017-2016 antaget av kommunfullmäktige 2016-06-22 anger följande 
 
Besöksnäringen är en annan potentiell tillväxtskapare och ett turismpolitiskt program ska 
ligga till grund för branschens utveckling. 
 
Skoterturismen är stor i våra fjällnära om-råden och i Frostviken ska ett 
skoterregleringsområde bildas. Ett skoterprojekt är på gång i Frostviken i syfte att skapa en 
hållbar skoterturism. 
 
Genom samverkan med kommuner i Västerbotten driver vi ett destinationsutvecklingsprojekt 
som heter INTILL – Innovativ Turism i Lappland. Projektet löper under senare delen av 
2015-2018 och finansieras av Strukturfonderna, kommunerna, näringslivet och Region 
Västerbotten. Syftet med projektet är ökad tillväxt inom turismnäringen. 
 
Strategin ska vara ett vägledande dokument och praktiskt verktyg för alla i den kommunala 
organisationen i Strömsunds kommun. Företagen i kommunen kan därmed tydligt se hur 
kommunen väljer att prioritera sitt turistiska arbete. 
 
För att kommunen ska bli riktigt tydlig på marknaden och kunna ta en konkurrenskraftig position i 
förhållande till våra konkurrenter, behöver vi vässa våra verktyg och lära oss att använda dem på 
rätt sätt. 
 

Metod och användning 
Under 2012 och 13 skedde ett grundläggande förankringsarbete med strategin där 
Jämtland/Härjedalens Turism VISION  MÅL  STRATEGI för besöksnäringen är en viktig styrning 
Därefter har hänsyn tagits till nya styrande dokument som Regional utvecklingsstrategi och 
Kommunens översiktsplan. 

Strategin ger den långsiktiga inriktningen till 2020, med sikte på 2030.  

Strategin behöver därutöver kompletteras med planer för aktuellt år innehållande; budget och 
prioriterad verksamhet samt deltagande i projekt. 
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Turismen – en allt viktigare näring 

Grunddefinitionen av turism  
Aktiviteter som görs av en person som reser från ordinarie bostadsort för övernattning eller 
dagbesök. Avsikten kan vara såväl arbete som fritid.  

Turismen i Sverige  
Turismen är en av världens snabbast växande näringar. Den omsätter 268,5 miljarder kronor och 
sysselsätter 160 000 personer (årsverken). Turismens exportvärde, det vill säga utländsk 
konsumtion i Sverige, är 96,5 miljarder kronor. Turismens andel av Sveriges totala BNP är 3,1 
procent. De viktigaste faktorerna som påverkar resandet är vädret, ekonomin och olika typer av 
omvärldshändelser.   

Trender och tendenser  
Dagens resenär är resvan och ställer höga krav på upplevelser, tillgänglighet, service och kvalitet. 
Man vill också fördjupa sina kunskaper inom sina intresseområden. Sveriges och övriga 
västvärldens befolkningssammansättning innebär att äldre turister med god hälsa och ekonomi 
kommer att öka kraftigt i antal framöver. Intresset för cykel-, fiske- och vandringsturism växer, 
liksom efterfrågan på unika kulturupplevelser, genuina naturupplevelser, måltidsupplevelser och 
avkoppling på landsbygden. Vi reser allt längre bort på fritiden samtidigt som efterfrågan på 
weekendresor och kortare resor (2-5 dagar) ökar. Säsongerna luckras upp alltmer och resandet sker i 
högre utsträckning året runt.  
 
Utbudet av resmål och aktiviteter tilltar snabbt och det blir allt viktigare att kunna visa sitt 
varumärke och vad det står för. Konsumentmedvetenheten när det gäller miljöfaktorer ökar och 
produkter och besöksmål som uppfyller kriterierna för en hållbar utveckling prioriteras. 
  

 
 
De ekonomiska faktorerna, valutakurser, ekonomiskt välstånd, priser, skatter m.m. påverkar 
resandet liksom antal lediga dagar och tillgänglig tid.   
  
Evenemang/events är ett tydligt stigande intresseområde som lockar stora besöksgrupper. Shopping 
är också ett upplevelseområde som innebär mer än själva inköpet. Atmosfären och utbudet runt 
omkring är minst lika viktigt för val av inköpsställe.   
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Internet har förändrat mönstret för hur vi väljer att resa. Bokning sker alltmer direkt på nätet och 
närmare restidpunkten. Detta innebär ökande krav på aktuell information ökad samt krav på 
tillgänglighet och flexibilitet hos besöksnäringens företag. 

 

Turism på regional och lokal nivå 

Regional utvecklingsstrategi 
I den regionala utvecklingsstrategin som fastställdes 2014; EN REGION ATT LÄNGTA  
TILL OCH VÄXA I, framhålls turismen enligt nedan. 
 
Jämtlands län har år 2030 en offensiv modern basindustri i form av besöksnäring med stark 
åretruntturism, energiproduktion, skog och trä, handel och IT.  

Turismen i Jämtlands län 
Turismen i Jämtland Härjedalen omsatte 4,65 miljarder kr 2015. 
Totalt 10,3 miljoner gästnätter (+3%), varav nästan 2,9 miljoner i kommersiellt boende (+10%) 
Norge är den i särklass viktigaste utlandsmarknaden, 363 000 av totalt 604 000 utländska 
kommersiella gästnätter. En ökning med +4% jämfört med 2014. Totalt genereras motsvarande 
cirka 6 700 årsarbeten av turismen. 
Turismen genererar skatteintäkter (kommun och landsting) på cirka 625 miljoner kr. 
 
Jämtland/Härjedalens Turism VISION  MÅL  STRATEGI för besöksnäringen enligt nedan 
 
”Jämtland Härjedalen – ledande på naturbaserade upplevelser” 

Turismen i Strömsunds kommun 
Turistbesök ger intäkter till det lokala näringslivet och indirekt till kommunen i form av inbetalda 
skatter från anställda i besöksnäringen. Alla som vistas i en kommun oavsett om det är permanent 
boende eller turister kan direkt eller indirekt bidra till dess ekonomi i positiv riktning, alltså är det 
bättre för kommunen med så många besökare som möjligt. 
 
Naturen i Strömsunds kommun är mycket variationsrik med fjäll, sjö, skog, myr, älvar och öppna 
landskap med jordbruksbygd. Tillgängligheten till naturen är stor, rätt använd är allemansrätten en 
stor turistiskt tillgång i vår kommun. Därutöver finns 22 stycken naturreservat i kommunen.  

Strömsunds kommuns turistverksamhet 
Strömsunds kommun är delaktig i destinationernas utvecklingsarbete och har ett nära samarbete 
med de organisationer som finns i kommunen; Detta sker genom: 
 
• Egen åretrunbemannad turistbyrå och camping i Strömsund 
• Stöd till turistbyrå i Gäddede och andra turistinformationer 
• Deltagande i projekt, marknadsföring, mässor och event 
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• Samarbete; i länet inom JHT, inom destination South Lapland och destination Vaajma samt med 
enskilda företag och samebyar. 
 
Ansvaret för turismfrågor i Strömsunds kommun ligger hos Strömsund Turism, men många i 
kommunen arbetar mer eller mindre med turismfrågor.  
Kommunens har olika roller då delar av arbetet inom turism är myndighetsutövning, medan andra 
delar är av mer servicekaraktär.   
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Turismomsättning och sysselsättning 
Besöksnäringen i Strömsunds kommun omsatte 207 miljoner kronor under 2015, vilket är en 
ökning med 11 miljoner jämfört med 2013, 128 årssysselsättningar skapas av turismen i 
kommunen, de flesta arbetar inom fältet logi och restaurang. (TEM 2013. Ekonomiska och 
sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Strömsunds kommun, nästa TEM görs 2017).  
 
Besöksnäringen är av stor betydelse för kommunen med ca 111 281 kommersiella gästnätter. 
Strukturförändringar inom bl. a. jord- och skogsbruket har gjort att turismen fått en mycket stor 
betydelse som strategisk näringsgren och det 
har utvecklats en småskalig turism i hela 
kommunen.  
 
Ca 125 företag försörjer sig helt eller delvis 
via besöksnäringen. Detta gäller i stort sett 
hela kommunen, med undantag av vissa 
områden. Dessutom har stora delar av 
fjällområdet i kommunen status som 
riksintresse för rennäring, rörligt friluftsliv 
och naturvård.  
 
”Turistkronan” är en metod för att redovisa hur den turistiska konsumtionen fördelas. ovan finns 
denna fördelning för Strömsunds kommun. 

SWOT 
Styrkor Svagheter 
Närheten till friluftsliv, natur- och 
kulturupplevelser. 
Förnyelsebara energikällor 
Ren natur 
Gleshet 
De mindre orternas samarbetskultur 
Den orörda naturen som arena finns redan 
Samisk kultur 
Närhet till Norge 

Tillgänglighet och infrastruktur och till och 
från regionen. 
Många små och outvecklade livsstilsbolag i 
nischen med begränsade 
tillväxtambitioner/tillväxtmöjligheter. 
Telekommunikationer 

Möjligheter Hot 
Evenemang som tar till vara naturens 
förutsättningar 
Den sydsamiska kulturen 
Klimatförändringar som kan ge nya 
målgrupper 
Marknadsföring i nya kanaler, sociala medier 

Befolkningsutveckling och urbanisering. 
Brist på riskkapital. 
Klimatförändringar som kan försämra 
möjligheterna till vinteraktiviteter 
Könssegregerad arbetsmarknad, unga 
tjejer flyttar 
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Utvecklingsområden 

De turistiska utvecklingsområdena i kommunen beskrivs nedan generellt och i tre olika geografiska 
områden samt kring kommunikationer. 

Generellt – över ytan 

• Kommunen är en samisk förvaltningskommun och inom kommunen finns tre samebyar; 
Ohredahke, Raedtievaerie och Voernese. Den samiska kulturen, rätt nyttjad, kan skapa 
många olika turistiska möjligheter inom mat, slöjd, kultur och upplevelser. 

• Det finns ett växande småskaligt livsmedelshantverk vilken också kan ge ett ökat utbud av 
lokala råvaror på restauranger och i butiker. 

• Speciella besöksanläggningar t.ex. Bilmuseet i Hoting 
• Tillgänglighet bland annat för de med funktionshinder kan utvecklas för att på så sätt ge 

möjligheter för nya grupper av besökande. 
• Fritidshusägare kan i än större utsträckning engageras i den lokala utvecklingen och ges 

ökade möjligheter att förlänga vistelsen t.ex. genom bredbandsutbyggnaden som kan 
möjliggöra distansarbete. 

• Gemensamma fiskekort för gemensam marknadsföring och enkelhet för besökaren. 
• Husbils- och husvagnsgäster är en stor besöksgrupp. En stor utvecklingsmöjlighet är att 

dessa förlänger sin vistelsetid och ökar den lokala konsumtionen. 
 

Frostvikenområdet (Fjällområdet) 

Skoter 
• Utveckla leder såväl inom kommunen som mot angränsande kommuner samt till och från 

Norge. 
• Skapa friåkningsområden för extremåkare. 
• Utveckla betalningssystem  

 
Fiske 

• Under alla årstider 
 
Vandring  

• Upprustning av ledsystemet 
 
Geologiska, geografiska och speleologiska sevärdheter 

• Bjurälven, Korallgrottan och Hällingsåfallet m.fl. samt liknande sevärdheter i Norge 
• Kultur och lokalhistoria 

 
Turistvägen Vildmarksvägen 

• Öka utbudet av aktiviteter längs vägen 
• Öka samarbetet mellan aktörer längs vägen 
• Skyltning 

 
Gränshandel  

• Ytterligare ökat utbud 
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Sport 
• Flyktingloppet, smala skidor 
• Alpin skidåkning 

Östra kommundelen (Skogsområdet) 

Jakt  
• Förutsättningar finns för fortsatt utveckling av jakturism 

 
Fiske  

• Många skogssjöar har betydande potential för utveckling av fisketurism. 
 
Naturupplevelser som: 

• Häst och hund; livsstil, hobby, tävling, event 
• Vandring, bland annat längs de pilgrimsleder som finns 
• Kanot 

 
Viltskådning 

• Viltskådning är ett växande intresseområde. Kommunens östra delar har mycket goda 
förutsättningar för utveckling av viltskådningsturism 

 

Strömsund 

Handel 
• Samordna öppettider och marknadsföring 

 
Camping 

• Ytterligare utbud av moderna och större stugor 
 
Ströms Hembygdsgård 

• En resurs för många olika aktörer, slöjd och event.  
 
Event och idrott 

• Dundermarknad 
• Hundslädtävlingar 
• Isracing 
• Cruising 
• Dansgala 
• Jul och vårmarknad 
• Vattudalsmaran 
• Vattudalsloppet 
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Kommunikationer 

I stor utsträckning är de flesta intressanta målgrupperna i dagsläget helt beroende av egen bil för att 
ta sig till det stora flertalet de olika attraktioner och aktiviteter som finns. Samtidigt finns det alltfler 
personer, särskilt i storstäderna som saknar bil och körkort. Detta gör att samarbetet mellan olika 
kollektiva trafiklösningar måste utvecklas: 

• Tidtabeller för flyg, buss och tåg samordnas 
• Möjligheter till direkttåg (nattåg) på Inlandsbanan utvecklas 
• Möjligheterna till kollektiva trafiklösningen från Frostviken via Norge kan utvecklas  

 

Målgrupper 

Aktuella intressegrupper 

• Jakt- och fiskeintresserade 
• Snöskoteråkare 
• Hund- och hästintresserade 
• Fritidshusägare 
• Den aktiva familjen 
• Äldre par 
• övriga aktuella intresseorganisationer (grupper) 

Potentiella kunder finns inom följande geografiska områden 

• Norrlandskusten 
• Sverige 
• Norge 
• Tyskland, Holland, Danmark, Finland 
• Baltikum 
• Övriga 

Aktiviteter att utveckla 

• Viltskådning 
• Fiske; tillgänglighet, gemensamma kort 
• Snöskoter; genomgående leder, till och från Norge samt reglerade områden 
• Vandring såväl i skogslandet som i fjällmiljön 
• Häst och hund; livsstil, hobby, tävling, event 
• Mathantverk, måltider med lokala råvaror 
• Evenemang/sevärdheter; aktualiserad och uppdaterad information 
• Husbils och husvagnsgäster; ökad lokal konsumtion 
• Kulturupplevelser 
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Vision  
Våga bortom horisonten.  
I Strömsunds kommun finns det gott om plats för aktiva människor med mod och vilja att växa, 
förändra och förbättra. Med utgångspunkt från området unika resurser ska allianser växa fram som 
ska skapa synergier och bygga på hållbar tillväxt. Tillsammans förädlas och förnyas resurser och 
traditioner till produkter och tjänster. 

 
Turismen i Strömsunds kommun – en näring som samarbetar över alla gränser 
Turismen i Strömsunds kommun – en näring som lånar naturen från framtiden 
Strömsunds kommun – en kommunal organisation som förstår värdet av turism  
 
Turismen i Strömsunds kommun skall främst utvecklas inom naturbaserad verksamhet utan krav på 
omfattande investeringar från kommunalt håll inom: 
• Fiske 
• Jakt 
• Vildmarksvägen 
• Viltskådning 
• Skoter 
• Häst och hund 

Mål 
Öka de totala intäkterna/lönsamhet till näringslivet inom Strömsunds kommun genom:  
• Fler besökare som stannar längre tid  
• Ökad nöjdhet hos gästerna 
• Ökat antal sysselsatta 
 

Strategier 

Veta om 

Koordinerad marknadsföring med information till utvalda målgrupper via nischade medier 
• Norrlandskusten 
• Sverige 
• Norge 
• Tyskland, Holland, Danmark, Finland 
• Baltikum 
• Övriga 

 

Uppleva 

Utveckling av verksamheter som jakt, fiske, hund och häst samt skoteråkning.  
Utveckla event 
Utveckla verksamheterna i anslutning till de unika besöksmålen Bjurälven, Korallgrottan och 
Hällingsåfallet. 
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Resa 

Kommunikationsmöjligheterna med flygplatser i Östersund och Vilhelmina, E45, Inlandsbanan och 
närheten till Norge ger förutsättningar att nå kommunen. Anslutningsmöjligheterna behöver 
utvecklas.  
Tillgänglighet i vid bemärkelse behöver utvecklas t.ex. för de utan bil eller de som är 
funktionshindrade. 
 

Leva 

Stödja utveckling av olika former av turistiskt boende i kommunen. 
Sträva efter att lokalproducerade råvaror skall förädlas lokalt och finnas på restauranger och butiker. 
I Strömsunds kommun finns också en stark kulturtradition med kyrkor, musik, aktiva hembygds- 
och byföreningar. Föreningslivet som omfattar närmare 360 aktiva föreningar är en stor tillgång för 
att skapa attraktivitet. 
 

Företag 

Besöksnäringen ska liksom övriga näringar uppfattas som en självklar, accepterad, viktig och 
lönsam näring. 
Kommunen skall arbeta tillsammans med övriga näringslivsorganisationer för att underlätta för nya 
och befintliga företag. 
 

Tillsammans 

Främja nätverksbildning, utveckling och samarbete. Initiera, stödja och delta EU-projekt och andra 
projekt som främjar tillväxt och gagnar utveckling av turismnäringen. Kommunen stöttar projekt 
som följer strategins målsättningar. 
Verka för goda kontakter med/och försöka påverka regionala och nationella organisationer och 
myndigheter i viktiga frågor.  
 

Hållbarhet och ansvar 

I en region som Jämtland Härjedalen, där den rena, storslagna och lättillgängliga naturen står i 
fokus som vår viktigaste tillgång. Därför ska vi arbeta tillsamman för en hållbar utveckling ur flera 
perspektiv; ekonomiskt, ekologiskt och socialt/kulturellt. Ansvaret för detta åligger såväl 
kommunen, företagaren och gästen: 
 
Alla, såväl kommunen, företagaren och gästen skall därför tillsamman: 

• Utveckla turismnäringens arbetsmarknad jämställt och inbjudande för alla oavsett bakgrund 
• Arbeta för en god generationsväxling i befintliga verksamheter 
• Bevara, värdesätta och utveckla natur- och kulturarvet. 
• Arbeta för ett gott bemötande, värdskapet. 
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Fortsatt arbete 

Strömsunds kommuns stödjer utveckling av turismen huvudsakligen genom: 

1. Strömsunds kommun ordinarie verksamhet 

Service till medborgare, företagare och besökare. 

Nationell och regional påverkan. 

2. Strömsunds turism inklusive camping 

Turistbyrå i Strömsund, stöd till turistbyrå i Frostviken, stöd till övriga infopoints samt genom att 
driva campingplats i Strömsund. 
 
Årlig planering för Strömsunds Turism med beslut i anslutning till budgetbeslut varje höst: 

• Aktiviteter för att utveckla näringen 
• Prioriterad marknadsföring 
• Samverkansområden  
• Uppföljning/analys via bland annat ”TEM” (Turistekonomisk modell) 
• Upprätta en kommunikationsplan för att tillsammans med näringen bestämma vad som ska 

kommuniceras: Definiera målgrupper, aktörer, intressenter mm 

3. Projekt 

Deltagande i projekt med personal och kontant medfinansiering. 
Omfattning framgår av årlig planering för Strömsunds Turism. 

Relaterade dokument  
• TEM (Turistekonomisk mätning) Strömsunds kommun 2015 
• Regional utvecklingsstrategi 2015 
• Vision, mål, strategi för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen Turism 
• Kommunikationsplattform Jämtland Härjedalen Turism 
• Nationell strategi för svensk besöksnäring  
• Kommunens övergripande politiska mål med inriktningsmålen, Kommunfullmäktige 2014 
• Lokal Agenda 21, Strömsunds kommun 
• Översiktsplanering för Strömsunds kommun 2014 
• Affärsplan Destination South Lapland 
• Enkätsvar från näringen och politiker 
• Politiska prioriteringar 2016-2017 antaget av kommunfullmäktige 2015-06-10 
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Karta 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-04  17  
     

     

Justering (Sign) 
  

 

§ 206 Dnr 2016.329 041 
 
Budget 2017 för kommunstyrelsens verksamheter 
 
Förslag till budget för 2017 har upprättats för överförmyndaren, Ström-
sund Turism, kommunledningsförvaltningen, teknik- och serviceförvalt-
ningen, VA-verksamheten, avfallsverksamheten, framtids- och utveck-
lingsförvaltningen samt kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att upprättade budgetar för 2017 fastställs. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Budget för 2017 fastställs för följande verksamheter: 
 
Överförmyndaren, Strömsund Turism, kommunledningsförvaltningen, 
teknik- och serviceförvaltningen, VA-verksamheten, avfallsverksamheten, 
framtids- och utvecklingsförvaltningen samt kommunstyrelsen/kom-
munfullmäktige. 
 
_____  
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§ 207 Dnr 2016.327 041 

Utdebitering 2017 

Utdebiteringen för 2016 är 22:72 per skattekrona.  
 
Rambeslut för 2017 är tagen med en höjning av skattesatsen med 50 öre 
till 23:22 per skattekrona. 
 
Ekonomichefen föreslår att utdebiteringen för 2017 fastställs till 23:22 per 
skattekrona.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomiche-
fens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Utdebiteringen för 2017 fastställs till 23:22 per skattekrona.  
 
_____  
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§ 208 Dnr 2016.328 600 
 
Begäran om tilläggsanslag 

Socialnämndens verksamhet har under 2016 drabbats av oförutsedda  
extra ordinära kostnader inom bland annat Personlig Assistans, Elev-
hemsplaceringar och Individ- och familjeomsorgen. En extra lönesatsning 
för undersköterskor i årets avtalsförhandlingar med Kommunal, överta-
gande av beredskap från Region Jämtland Härjedalen och extra administ-
rativ personal inom IFO har inneburit oförutsedda kostnader. 
 
Sammanställning extra ordinära kostnader 2016: 
 
• Nytt löneavtal Kommunal  1,5 mnkr 
• Personlig assistans   1,0 mnkr 
• Elevhemsplaceringar   1,5 mnkr 
• Placeringar Individ och familjeomsorgen  2,2 mnkr 
• Extra administrativ personal IFO  800 tkr 
• Övertagande av beredskap regionen  500 tkr 
• Verksamhetsresor dagverksamhet  350 tkr 
 
Socialnämnden beslutade den 22 september 2016, § 114, att hos kommun-
fullmäktige begära tilläggsanslag motsvarande det prognostiserade un-
derskottet per den 31 augusti på 4 578 000 kronor. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att ansökan avslås. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Ansökan om tilläggsanslag avslås. 
 
2. Socialnämnden uppmanas att hålla sig inom befintlig budgetram 2016 

och se över möjligheter till omfördelning inom ramen. 
 

_____  
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§ 209 Dnr 2016.325 342 

Ansökan om tilläggsanslag för renovering av pumpstationer 

AVA-enheten har under sommaren varit tvungen att byta ut pumpar i två 
avloppspumpstationer i Gäddede på grund av att pumparna är gamla 
och slitna och inga reservdelar finna att tillgå. I samband med pumpbytet 
har pumpfötter och rörgalleri också bytts ut. Kostnaderna för detta arbete 
har uppgått till totalt 353 700 kronor och AVA-enheten ansöker om att få 
ett tilläggsanslag för denna investering.  
 
I kostnaderna ingår pumpar, material och arbete.  
 
AVA-enheten har under ett antal år äskat investeringsmedel för oförut-
sedda investeringar inom vatten och avlopp där bland annat utbyte av 
pumpar har ingått, men inte beviljats dessa medel. De pumpstationer som 
nu renoverats är pumpstationer med gamla utslitna pumpar. Om dessa 
skulle haverera står man inför att akut hitta ersättningspumpar, vilket le-
der till att avloppsvatten kommer att brädda ut på marken helt orenat. 
 
AVA-enheten föreslår att anslag för dessa oförutsedda investeringar be-
viljas. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja 353 700 
kronor i tilläggsanslag samt att medel anvisas ur kommunstyrelsens 
ospecificerade investeringsbudget 2016. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. AVA-enheten beviljas 353 700 kronor i tilläggsanslag. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens ospecificerade investeringsbudget 

2016. 
 
_____  
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§ 210 Dnr 2016.324 439 
 
Rivning av abandonerad fastighet Gisselås 2:54 
 
En extremt förfallen byggnad på den abandonerade (övergivna) fastighet-
en Gisselås 2:54 utgör en stor säkerhetsrisk för människor och djur. Ef-
tersom fastigheten är abandonerad gör miljö- och byggavdelningen be-
dömningen att kommunen bör ansvara för rivning av bostadshuset. 
 
En ungefärlig rivningskostnad för huset är 215 000 kronor. 
 
Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
huvudbyggnaden på fastigheten Gisselås 2:54 rivs och att kommunen be-
kostar rivningen. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt miljö- och bygg-
avdelningens förslag samt att medel anvisas ur kommunstyrelsens konto 
för oförutsedda behov (extra statsbidraget). 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1.  Huvudbyggnaden på fastigheten Gisselås 2:54 rivs.  
 
2. Kommunen bekostar rivningen. 
 
3. Medel, 215 000 kronor, anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförut-

sedda behov (extra statsbidraget). 
 
_____  
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§ 211 Dnr 2016.326 814 
 
Yttrande över förslag till snöskoterleder 

Röyrviks kommun önskar Strömsunds kommuns yttrande över ett förslag 
till snöskoterleder för rekreation och fiske i Röyrviks kommun. Förslaget 
omfattar ett utkast till föreskrifter, verkningar och hänsyn, samt förlägg-
ning av snöskoterlederna, där en av lederna går till Riksgränsen i Sverige. 
 
Strömsunds kommun betonar i yttrandet vikten av att norska skoterle-
derna ansluter till svenska skoterleder. I det erhållna materialet framgår 
inte att så är fallet. 
 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till yttrande och föreslår 
att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att yttrande lämnas enligt upprättat förslag.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Yttrande lämnas enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____   
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  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 

 

    
 Röyrviks kommun  
 
 
 
Yttrande över ”Melding om politisk vedtak- etablering av 
snöscooterlöyper – kommunedelplan – offentlig ettersyn” 

 
Röyrviks kommun önskar Strömsunds kommuns yttrande över ett för-
slag till snöskoterleder för rekreation och fiske i Röyrviks kommun. 
Förslaget omfattar ett utkast till föreskrifter, verkningar och hänsyn, 
samt förläggning av snöskoterlederna, där en av lederna går till Riks-
gränsen i Sverige. 
 
Strömsunds kommun har inga åsikter om föreskrifter, verkningar och 
hänsyn över leddragningen inom Lierne kommun. 
 
Kartmaterialet från Röyrviks kommun visar endast kartunderlag från 
den norska sidan, varvid det inte är helt enkelt att exakt lokalisera före-
slagna gränsövergångar mot Sverige. Ur materialet har en gränsöver-
gång kunnat identifieras: 
 
• Vallavattenvägen – norsk led slutar vid Riksgränsen.  

 
Strömsunds kommun anser att det är mycket viktigt att samarbete med 
de svenska snöskoterorganisationerna finns, så att gränsövergående le-
der ansluter till leder på den svenska sidan. Den nu planerade gräns-
övergången vid ”Vallavattenvägen” ansluter inte till en led på svenska 
sidan. 
 
I Frostvikenområdet, från Gäddede till Stora Blåsjön, mot Riksgränsen, 
har Strömsunds kommun beslutat om ett kommunalt regleringsområde 
för snöskoter (kommunfullmäktige den 14 september 2016, § 86). Sko-
terregleringsområdet innebär att det är förbjudet att köra snöskoter i 
området, med vissa undantag enligt föreskrifter i beslutet.  
 
Det är alltså inte tillåtet att med skoter från den föreslagna platsen köra 
vidare in i Sverige. För att detta ska vara möjligt krävs det att en svensk 
skoterled ansluter till den norska skoterleden. För närvarande är intres-
set från svensk sida för en sådan led lågt, då man med svenskt förarbe-
vis för skoter inte får köra skoter i Norge. 
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  Strömsunds Kommun  
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Strömsunds kommun motsätter sig därför den föreslagna gränsöver-
gången till Sverige. 
 
Strömsunds kommun kan inte yttra sig över bemyndigandet för en 
gränsövergång ur ett nationellt perspektiv. 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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§ 212 Dnr 2016.330 805 
 
Ansökan om bidrag från IFK Strömsund 

IFK Strömsund har de senaste åren sett att intresset för att spela ishockey i 
alla åldrar avtagit kraftigt. Utan en bra ishockeysektion kan hela IFK vara 
i farozonen. Hockeysektionen har värvat fem utländska spelare och in-
tresset för ishockeyn har ökat. 
 
IFK Strömsund ansöker om 30 808 kronor i bidrag till omkostnader för 
fem spelare i ca 24 veckor. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att IFK Strömsund beviljas 30 800 kronor i bidrag 
och att medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. 
 
IFK Strömsund, hockeysektionen, bidrar som motprestation med spelare 
som medverkar i ämnet Idrott och hälsa på gymnasiet t.ex. genom in-
struktioner i skridskoteknik och fysträning och genom deltagande i andra 
verksamheter på Hjalmar Strömerskolan.  
 
Motprestationen planeras tillsammans med idrottslärare och skolledare 
på Hjalmar Strömerskolan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. IFK Strömsund, hockeysektionen, beviljas ett bidrag på 30 800 kronor. 
 
2. Medel, 30 800 kronor, anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförut-

sedda behov (extra statsbidraget). 
 
3. IFK Strömsund, hockeysektionen, bidrar som motprestation med spe-

lare som medverkar i ämnet Idrott och hälsa på gymnasiet t.ex. genom 
instruktioner i skridskoteknik och fysträning och genom deltagande i 
andra verksamheter på Hjalmar Strömerskolan.  

 
 Motprestationen planeras tillsammans med idrottslärare och skolledare 

på Hjalmar Strömerskolan. 
 
 
_____  
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   Dnr 740.2016.01484 

 

 

 

§ 25 Revidering av avgift tillståndsprövning hantering av explosiv vara. 
 
Direktions beslut 

Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktion uppdrar åt respektive medlemskommuns fullmäktige 
att fastställa ny presentation av avgifterna för tillståndsprövning hantering av explosiv vara enligt 
förslag i bilaga 2.  
 
Underlag för beslut  

 Tjänstemannaförslag, daterat 2016-07-17. 
 Befintlig presentation av avgifterna – Bilaga 1. 
 Förslag på ny presentation av avgifterna – Bilaga 2. 

 
Bakgrund 

När lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor trädde ikraft 2010 var en av 
förändringarna i lagen att kommunerna övertog polismyndigheternas uppgifter när det gällde 
tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor. Kommunerna fick också själva besluta var inom 
kommunen dessa frågor skulle hanteras och för kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, 
Ragunda, Strömsund och Östersund blev Jämtlands Räddningstjänstförbund tillstånds- och 
tillsynsmyndighet. 
 
Då Jämtlands Räddningstjänstförbund i samband med detta tog fram blanketter, beslutsmallar och 
dylikt utgick vi (liksom majoriteten av Sveriges kommuner/räddningstjänster) från förlagor som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hade tagit fram. I dessa förlagor förekom 
begreppen ”förvärv” och ”handel”. Dessa begrepp finns dock inte dagens lagstiftning utan hade 
hämtats från äldre blanketter och beslutsmallar från Polismyndigheten. Att dessa två begrepp 
olyckligtvis hade smugit sig in i MSBs förlagor uppmärksammades för något år sedan och MSB 
uppdaterade då sitt material. Jämtlands Räddningstjänstförbund valde dock att inte förändra sina 
underlag vid denna tidpunkt då en förändring av underlagen innebär ett visst arbete och att det i 
närtid förväntades komma en ny föreskrift som även den skulle innebära att uppdateringar skulle 
behöva göras. 
 
Ovan nämna föreskrift, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering 
av explosiva varor (MSBFS 2016:3), trädde i kraft 1 juni 2016. I samband med att information, 
blanketter, beslutsmallar m.m. uppdaterades p.g.a. ändringarna i denna föreskrift togs även 
begreppen ”förvärv” och ”handel” bort och ersattes med ”användning” och ”saluföring/överlåtelse” 
vilka är de begrepp som MSB förordar och de definitioner som även finns i lagstiftning.  
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§ 25 Revidering av avgift tillståndsprövning hantering av explosiv vara - forts. 
 
För att genomgående få samma nomenklatur i allt material behöver dock även presentationen av 
avgiften revideras. Det handlar inte om en förändring av själva taxan (900 kr/timma) utan endast om 
en revidering av typärenden (d.v.s. ärenden där tidsåtgången för handläggning i normalfallet är 
känt) med avseende på begrepp och utformning. Begreppet ”handel” ersätts mer eller mindre rakt 
av med ”saluföring/överlåtelse” men mellan ”förvärv” och ”användning” kan inte likamedstecken 
sättas på samma sätt och detta innebär att ett antal typärenden föreslås tillkomma för att täcka in de 
ärendetyper som i normalfallet hanteras. Skrivningen om övriga och speciella fall föreslås också 
finnas kvar även om denna möjlighet till annan avgift än de i typärendena nyttjas mycket sparsamt.  
 
Nuvarande presentation av avgifterna återfinns i Bilaga 1 och förslag till ny presentation av 
avgifterna finns i Bilaga 2.  
 
Då en förändring av nomenklaturen inom ramen för lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) skett behöver presentationen av avgifterna för tillståndsprövning hantering av explosiv 
vara revideras. Detta så att benämningarna som används där stämmer överens med de benämningar 
som finns i lag, förordning, föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av lagen och 
förordningen samt räddningstjänstens blanketter, beslut och dylikt. Revideringen handlar inte om 
någon förändring av själva taxan (900 kr/timma) utan endast om en förändring i presentationen av 
olika typärenden. 
 
Då beslut om avgifter och taxor som rör Jämtlands Räddningstjänstförbund ska fattas av respektive 
kommuns fullmäktige behöver ärendet efter beslut i direktionen behandlas vidare där. 
 
Den nya presentationen föreslås kunna tas i bruk 1 december 2016. 
_____ 
Utdrag till Bergs-, Bräcke-, Härjedalens-, Krokoms-, Ragunda-, Strömsunds- och Östersunds 
kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
2016-09-23 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Carina Esbjörnsson, personalstrateg 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 
Yttrande över remiss av delbetänkande ”Hur står det till med den per-
sonliga integriteten? (Justitiedepartementet dnr Ju2016/04398/L6) 
 
Strömsunds kommun har inbjudits att lämna synpunkter på förslagen och 
materialet i Integritetskommitténs delbetänkande. Integritetskommitténs upp-
drag är att utifrån ett individperspektiv kartlägga och analysera risker för in-
trång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med använd-
ning av informationsteknik. Delbetänkandet beskriver faktiska och potentiella 
integritetsrisker som alla i samhället utsätts för. Riskerna beskrivs i tre nivåer: 
viss risk, påtaglig risk eller allvarlig risk för den personliga integriteten. Riskbe-
dömningen och analysen utgår från sannolikheten att utsättas för intrång, dels 
från effekterna eller konsekvenserna av intrånget.  
 
Kommittén har tittat på följande områden och företeelser: Skolan, arbetslivet, 
hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst, forskning och statistik, 
e-förvaltning, konsumentområdet, sociala medier och e-post, försäkringsverk-
samhet, bank- och kreditmarknad, kronofogden, kreditupplysning, inkasso, 
domstolarna, brottsbekämpande myndigheter, försvarets och militärens under-
rättelsetjänst, övervakning med kamera. molntjänster, big data och biometri.  
 
Personuppgiftslagen reglerar vilken behandling av personuppgifter som är tillå-
ten. Personuppgift är allt som går härleda till en faktisk person som är i livet. 
Förutsättningar för att få använda personuppgifter är att det finns ett tydligt än-
damål, att  personen samtycker och  känner till hur och varför hans eller hennes 
personuppgifter behandlas, att personuppgiften är riktig, att den gallras när den 
inte längre behövs och att inga obehöriga  får del av dem. Det är förbjudet att 
lämna ut personuppgifter till tredje land.  
 
Betänkandet visar på brister kring hanteringen av personuppgifter inom alla 
samhällsområden. Det satsas stort på digital utveckling, men skyddet för den 
personliga integriteten och informationssäkerheten hänger inte med.  Som pri-
vatperson har du liten eller ingen möjlighet att ha kontroll på vad som händer 
med dina personuppgifter. I flera fall får du inte ens veta att du delar med dig av 
personuppgifter eller till vad de ska användas. Risk finns för att stora mängder 
data från olika håll kan samköras och ge närgående information om dig som 
privatperson. Det finns stor risk för att personuppgifter hamnar i tredje land 
utom kontroll för personuppgiftsansvarig. 
 
Betänkandet konstaterar att ingen myndighet har i uppdrag att ta fram en  hel-
hetsbild om hur skyddet för den personliga integriteten och informationssäker-
heten ser ut och att analysera läget. Tillsynen för behandling av personuppgifter 
ligger främst på Datainspektionen, men till vissa delar även på andra myndig-
heter som Konsumentverket, Post- och telestyrelsen, länsstyrelserna med flera.  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 
2016-09-23 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Carina Esbjörnsson, personalstrateg 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 
Kommittén föreslår att datainspektionens uppdrag att följa och beskriva utveckl-
ingen på It-området när det gäller frågor som rör personlig integritet och ny tek-
nik utvidgas till att även omfatta de legala förutsättningarna för integritetsskyd-
det, samt till att omfatta en analys av utvecklingen. Datainspektionen ska årligen 
till regeringen lämna en redovisning om utvecklingen inom området. Regering-
en ska i en årlig skrivelse till riksdagen informera om utvecklingen och det aktu-
ella tillståndet när det gäller frågor som rör personlig integritet, informations-
teknik och de legala förutsättningarna för integritetsskyddet. 

   
  Förslag till yttrande:  

 
Strömsunds kommuns ställningstagande 
Strömsunds kommun anser att kommitténs förslag om ökad information till  re-
gering och riksdag (sidan 641) är positivt och nödvändigt. Det är bra att Datain-
spektionens uppdrag vidgas. Det är viktigt att utveckla vårt digitala samhälle 
och våra välfärdstjänster, särskilt i glesbygd. Men det får inte ske på bekostnad 
av den personliga integriteten och säkerheten i systemen.  
 
 Övriga delar av delbetänkandet 
 Strömsunds kommun delar i huvudsak kommitténs övriga förslag och     
 bedömningar i delbetänkandet. 
 
 
Beslutet skickas till 

Per epost till ju.registrator@regeringskansliet.se 
Per post till Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm. 
 
Bilagor 

Förslag yttrande remiss delbetänkande ”Hur står det till med den personliga in-
tegriteten” SOU 2016:41 

 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Fastställer  yttrandet på remiss  delbetänkande ”Hur står det till med den 
personliga integriteten” SOU 2016:41 (Dnr Ju2016/04398/L6) 

 
Underskrift 

 
 ...............................................................................   
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Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto

195 Ensamkommande 0 0 505 505 0
1 054 1 054 969 969 873 873

565 565 603 603 565 565
230 230 230 230 228 228

1 849 0 1 849 1 802 0 1 802 2 171 505 1 666
1 849 1 802 1 669

0 0 3

0 0 505
-1 849 -1 802 -2 171

0 0

-1 849 -1 802 -1 666

1 849 1 802 1 669
Kommunbidrag - kapitalkostnader 0 0

0 0 3

Nettoresultat

200 Skuldrådgivning

Bokslut 2015
Ändamål / verksamhet

Chef: Angelica Texmo
Överförmyndaren

Nämnd: Överförmyndaren

199 God man/Förvaltare

198 Administration

Budgetram (netto)

ÅRETS RESULTAT

Totalt

Resultaträkningar (tkr)

Intäkter

Driftbudget  (tkr)

Bokslut 2015Budget 2017

Kapitalkostnader

Verksamhetens nettokostnad

Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag

Kostnader

Budget 2016

Ordförande: Angelica Texmo

Budget 2017 Budget 2016
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Vad händer i verksamheten 2017? 
 
Under de två sista åren har det kommit väldigt många ensamkommande barn och unga 
till Sverige. Handläggningstiderna hos Migrationsverket har blivit långa vilket resulterar i 
att vi ute i kommunerna även under 2017 kommer att ha en väldigt hög arbetsbelastning. 
 
Under 2017 kommer en ny lag som gäller framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en 
ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Framtidsfullmakten stärker den enskildes rätt 
att själv bestämma vem som får fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv 
har möjlighet. 
 
Framtidsfullmakten är ett alternativ till god man och ett komplement till vanliga fullmak-
ter. 
 
När det gäller budget- och skuldrådgivning så ändras lagen om skuldsanering den 1 no-
vember 2016. Ändringen i lagen innebär bland annat att det blir enklare att ansöka om 
skuldsanering, den enskilde får två betalningsfria månader, företag har möjlighet att an-
söka om skuldsanering och Kronofogden förmedlar pengarna till borgenärerna. 
 
De nya reglerna är en strategi för att motverka överskuldsättning och göra det möjligt för 
fler att klara av en skuldsanering. 
 
 
 
Vad händer framåt? 
 
Migrationsverket har sagt upp alla överenskommelser mellan Migrationsverket och kom-
munerna avseende mottagande av ensamkommande barn. Regeringen har flera gånger 
förlängt ID-kontrollerna och fattat beslut om begränsningar i möjligheten att få uppehålls-
tillstånd. Tillsammans med oroligheterna ute i världen så gör detta att det är svårt att säga 
hur prognoserna gällande ensamkommande barn kommer att se ut framöver. 
 
När det gäller godmanskap och förvaltarskap så finns det inget som tyder på att behovet 
kommer att minska.  
 
Antalet ansökningar om skuldsanering förväntas inte heller minska de närmaste åren utan 
de nya reglera gör att man förväntar sig en ökning av antalet ärenden. 
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Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto

2 433 30 2 403 2 332 40 2 292 2 605 283 2 322
693 120 573 794 160 634 769 364 405

2 503 2 300 203 3 100 2 426 674 3 395 3 097 298
205 205 0

5 629 2 450 3 179 6 226 2 626 3 600 6 974 3 949 3 025
3 179 3 088 3 537

0 -512 512

2 450 2 626 3 949
-5 629 -6 226 -6 722

-132 -132 -252

-3 311 -3 732 -3 025

3 537
Kommunbidrag - kapitalkostnader 132 132

-3 179 -3 600 512

Nettoresultat

389  Projektmedel, turism

Bokslut 2015
Ändamål / verksamhet

Chef: Håkan Sandberg 
Strömsund Turism

Nämnd: Kommunstyrelsen

381  Camping

191  Administration

380  Turism

Driftbudget  (tkr)

Budgetram (netto)

Resultaträkningar (tkr)

Intäkter

Budget 2016

ÅRETS RESULTAT

Bokslut 2015Budget 2017

Kapitalkostnader

Verksamhetens nettokostnad

Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag

Kostnader

Totalt

Ordförande: Susanne Hansson

Budget 2017 Budget 2016
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Strömsund Turism 2017 
 
Vad händer i verksamheten 2017? 
 
Fortsatt upprustning av Strömsunds Camping.  Initiera till flera aktiviteter, samt 
samarbete med andra aktörer i området.  Telia kommer att dra in fiber till campingen 
som ersätter nuvarande anläggning. Ett fortsatt samarbete kring Telia Surfzon som 
idag finns via trådlös anslutning och som inte är tillräcklig. 
 
En ny responsiv  hemsida kommer att presenteras i början av året. 
 
Konsumentfrågor: Vi tittar på möjligheten för kommunen att köpa tjänsten för 
konsumentupplysning av Bykontoret i Lit. 
 
Samarbetet med Vilhelmina och DSL gällande Vildmarksvägen fortsätter. 
Marknadsföring, skyltning och bättre möjligheter att lämna färdsopor. Träffar med 
företag längs vägen på båda sidor om länsgränsen planeras för att vi tillsammans ska 
få en gemensam strategi för utvecklingen av vägen. 
 
Via DSL kommer en kartläggning av befintliga vandringsleder inom destinationen 
kommer att påbörjas.  
 
Tittar på hur Strömsund Turism är organiserat idag och hur det kan se ut i 
framtiden.  
 
Vad händer framåt? 
 
INTILL-projektet pågår och vi arbetar tillsammans med Destination South Lapland, 
Hemavan Tärnaby och Gold of Lapland för att utveckla besöksnäringen i våra 
destinationer.  
 
Marknadsföring av kommunens turistföretag och evenemang. Samt fortsatt 
framtagande av kommunens informationsmaterial för de olika verksamheterna. 
 
Tillsammans med andra aktörer och entreprenörer utveckla och ta till vara 
kommunens naturresurser och möjligheter.  
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Blankett redovisning av mål till årsredovisningen, Kommunstyrelsen   Period: Helår 2017 

 
Inriktningsmål 2017 

 
Effektmål 2017 

 
Indikatorer 

 
Resultat 

Uppfyllt 
Färg * 

Rapporte-
ras av 

 

Beläggningen på 
Strömsunds camping 
ska ligga på samma 
nivå som 2016 

En beläggning på 26 000 
gästnätter 

Uppföljning 31 dec 
2017 jämfört med 31 
dec 2016 

  
 

 Turism 

Öka antalet besök på 
Strömsund turistbyrå. 

Fler besökare än året 
innan  

Uppföljning 31 dec 
2017 jämfört med 31 
dec 2016 

  
 

 Turism 

Ökat antal unika besök 
på vildmarkvagen.se 

Fler besökare än året 
innan  

Uppföljning 31 dec 
2017 jämfört med 31 
dec 2016 

  
 

 Turism 

 
Analys och kommentar 
 
 
* Kolumnen Uppfyllt 
Grönt: Helt uppfyllt 
Gult: Delvis uppfyllt 
Rött: Inte uppfyllt 
Svart: Inte mätt 
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Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto

4 742 264 4 478 3 462 274 3 188 2 920 148 2 772
2 434 2 434 2 238 2 238 3 764 73 3 691

111 Arbetsmarknadsenh. 4 358 1 780 2 578 4 221 1 050 3 171 5 368 2 566 2 802
3 361 153 3 208 3 077 3 077 3 375 111 3 264

113 Bemanningsenhet 1 200 1 200 1 022 1 022 872 872
120 Ekonomi 5 730 545 5 185 5 698 500 5 198 4 806 458 4 348
140 Gemensamma 6 123 735 5 388 5 951 618 5 333 4 069 725 3 344
       kostnader, KLF

0 770 770 1 315 144 1 171

27 948 3 477 24 471 26 439 2 442 23 997 26 489 4 225 22 264
24 471 23 997 24 010

0 0 1 746

* Budget 2016 exklusive extra statsbidrag (flyktingmedel).

3 477 2 442 4 225
-27 948 -26 439 -26 329

- - -160

-24 471 -23 997 -22 264

24 471 23 997 23 850
Kommunbidrag - kapitalkostnader - - 160

0 0 1 746

Kommunledning
Chef: Irene Tängmark 

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ordförande: Susanne Hansson

Driftbudget  (tkr)

Budget 2017 Bokslut 2015
Ändamål / verksamhet

100 Kansli

110 Personal

Budget 2016 *

112 Löner

141 Resurs

Totalt

Kapitalkostnader

Budgetram (netto)
Nettoresultat

Resultaträkningar (tkr)

Budget 2016 Bokslut 2015

Intäkter
Kostnader

Budget 2017

Verksamhetens nettokostnad

Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag

ÅRETS RESULTAT
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STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunledningsförvaltningen    
 
Budget 2017 kommunledningsförvaltningen 
 
Förvaltningen har fortsatt arbetet med att effektivisera innehållet i förvaltningens uppdrag. 
Detta innebär att prioritering och översyn av arbetsinnehållet är en viktig uppgift för samt-
liga. 
 
Ekonomienheten inför budget- och prognossystemet Arenabudget till verksamheterna un-
der första halvåret 2017.  Målsättningen är att förenkla och förbättra verksamheternas bud-
get- och prognosarbete. Det är ett prioriterat mål för kommunen att öka prognossäkerheten 
vid de ekonomiska uppföljningarna. 
 
Under 2017 kommer KLF-löner införa Anställningsguiden, en modul till självservice för 
arbetsledare. Anställningsguiden ger ett bättre stöd vid skapande av anställningsavtal och 
förenklar själva registreringen genom ett tydligt styrt flöde som eliminerar del av felkällor. 
Guiden ger möjlighet för lönekontoret att kvalitetssäkra och komplettera uppgifterna i an-
ställningsavtalet innan det registreras och lämnas till arbetstagaren. Anställningsavtalen 
ligger sparade i modulen, så vid byte av arbetsledare så ser den nye chefen tidigare anställ-
ningsavtal.  
 
Personalenheten arbetar med upphandling av företagshälsovård för hela kommunorgani-
sationen. Arbetet med strukturering av ledarskapsprogram för chefer pågår och genomfö-
randet kommer att fortsätta under 2017. 
 
Arbetsmarknadsenheten utvecklas allt mer och efterfrågan att tillhandahålla introduktion 
för personer som står långt från arbetsmarknaden ökar. Praktikanter administreras också 
på arbetsmarknadsenheten för kommunen som helhet, liksom feriearbetande ungdomar. 
Arbetet i bemanningsenheten har kommit igång i allt större skala och omfattar nu både för-
skolor och vårdenheter. Fortsatt utveckling är planerat. 
 
Arbetet med att bygga bredband inom kommunen har kommit igång och kommer att om-
fatta stora delar av kommunen, detta görs i samarbete med nätbolaget ServaNet. Stor del av 
tiden för samordnaren går åt att informera intresserade och att samordna utbyggnaden.  
 
Kommunledningsförvaltningens stödinsatser till verksamheterna ökar, eftersom omsätt-
ningen av medarbetare och ledare i andra verksamheter ökar. 
 
Irene Tängmark 
Chef kommunledningsförvaltningen 
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STRÖMSUNDS KOMMUN 
Mål 2016        1 (1) 
       
Nämnd: Kommunstyrelsen   Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen 

 
 
Inriktningsmål 2016 

 
Effektmål 2016 

Indikator 
(kolumnen kommer att tas bort i 
redovisningar till KF)  

Rapporteras 
till KF: 
ja/nej 

God service och tillgänglighet, kom-
munhuset 

 
 

 

90 % ska få svar inom två arbetsdagar på en 
enkel fråga via e-post. 

KKiK-mått 1 
2013, utfall: 87 %, medel: 79 %  
2014, utfall: 89 %, medel: 83 % 
2015, utfall: 83 %, medel: 84 % 

Ja 

50 % ska få svar direkt på en enkel fråga via 
telefon. 

KKiK-mått 2 
2013, utfall: 44 %, medel 44 % 
2014, utfall: 35 %, medel: 49 % 
2015, utfall: 48 %, medel: 46 % 

Ja 

90 % ska uppge att de fick ett gott bemö-
tande när de via telefon ställt en enkel fråga. 

KKiK-mått 3 
2013, utfall: 83 %, medel 86 % 
2014, utfall: 91 %, medel: 86 % 
2015, utfall: 93 %, medel: 94 % 

Ja 
 

Ungdomsarbetslösheten ska minska Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 
feriejobb under sommaren 2017. 

Feriejobben för flickor och pojkar 
sammanställs och redovisas årlig-
en. 

Ja 
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Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto

130  IT ** 5 352 542 4 810 4 832 350 5 759 554 5 205
4 689 195 4 494 4 555 100 4 455 6 753 1 449 5 304

192  Reception ** 3 665 1 463 2 202 3 645 1 295 3 001 883 2 118
65 65 65 0 65 92 92

535 1 700 -1 165 558 2 340 -1 782 419 2 687 -2 268
230  Länstrafiken 523 523 518 0 518 353 353
300  Bostadsm und expl 400 400

1 930 90 1 840 1 793 90 1 703 1 476 95 1 381
6 074 330 5 744 5 865 330 5 535 10 217 340 9 877
2 438 214 2 224 2 534 214 2 320 2 602 212 2 390

440  Frilufts- och fritidsan 15 15
1 650 1 650 1 650 0 1 650 1 650 1 650

753 753 742 0 742 858 29 829
3 878 3 980 -102 3 590 3 690 -100 3 859 4 252 -393

787  Färdtjänst 4 914 4 914 4 768 0 4 768 4 890 4 890
1 753 1 753 2 000 0 2 000 2 099 2 099

795  Sysselsättningsenh. 0
70 310 70 310 0 72 543 70 943 1 600 69 893 70 069 -176
20 309 20 309 0 20 161 20 161 0 19 092 19 625 -533
1 888 1 888 0 1 887 1 887 0 1 806 1 654 152
6 640 6 640 0 6 622 6 622 0 6 532 6 528 4

14 344 14 344 0 13 792 13 792 0 13 747 13 558 189
31 030 31 030 0 32 297 32 297 0 34 394 34 823 -429
1 106 1 106 0 1 004 1 004 0 775 770 5

183 846 154 141 29 705 185 421 155 115 30 306 190 682 157 528 33 154
29 705 30 306 35 457

0 0 2 303

**) 
***) 

154 141 155 115 157 528
-163 406 -164 981 -167 061
-24 522 -24 522 -23 621

-33 787 -34 388 -33 154

29 705 30 306 31 385
Kommunbidrag - kapitalkostnader 4 082 4 082 4 072

0 0 2 303

Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag

Kapitalkostnader
Kostnader

ÅRETS RESULTAT

Verksamhetens nettokostnad

301  Park & Grönomr.

441  Samlingslok, bidrag

800-811 Fastigheter *

330  Belysn, gator planl.

563  Ext.avfall fr ftg,inst

551  Dagvattenverksamh

910  Transport*

930  Lokalvård

Budgetram (netto)
Totalt

Intäkter

Bokslut 2015Budget 2016Budget 2017

790  Bostadsanpassning

320  Vägar

210  Skogsdrift

Bokslut 2015Budget 2016Budget 2017

*) Inkl kapitalkostnader

Resultaträkningar (tkr)

Nettoresultat

901  Återvinningscentral

900  Driftsgrupp*

960  Storkök*

970  Beredskap

Driftbudget  (tkr)

201  Drift och underhåll

Ändamål / verksamhet

191  Administration

Teknik och service

Nämnd: Kommunstyrelse

Chef: Jörgen Pettersson

Ordförande: Susanne Hansson
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STRÖMSUNDS KOMMUN   1  
 
Teknik- och serviceförvaltningen   2015-10-04   
 
 
 

 
  

 
      TSF budget 2017, kommentarer 

 
 

      130 IT-enhet   - Budget i likhet med 2016, uppräknad mht kostnadsök- 
ningar. Arbete med att göra om verksamheten till resulta-
tenhet pågår, kan innebära ramjusteringar under året. 

    
    191 Administration                       - Uppräkning av föregående års budget. Förändring i  
                       bidrag för energirådgivning kan innebära förändringar i 
                       utförandet av denna. 

       
      192 Reception/Kundtjänst         - Något sänkta kostnader tack vare försök med sänkt 

grundbemanning, ökade vikariekostnader kalkyleras. 
 
      210 Skogsdrift   - Nettointäkt budgeterad med 1,5 mkr jämfört med policyns 

1,0 mkr i likhet med 2016. Intäkt  i övrigt främst ersättning  
vindkraft. 

 
      230 Länstrafiken  - Budget lika 2016, uppräkning av personalkostnad som 

belastar ändamålet. 
 
      301 Parker / Grönområden - Budget innebär skötsel i 2016 års nivå, saknas ca 150 tkr  
    för skötsel enligt upprättad plan. 

   
       320 Gator / Vägar   - Budget medger drift lika 2016, högre kostnad för b.la vin-

terväghållning utifrån upphandling. Innebär att ca 5,0 mkr 
krävs för 2018 för underhållsbeläggning enligt plan.  

 
330 Gatu- / vägbelysning - Utbyte av armaturer ger större effekt än kalkylerat, budget 

för energi sänkt ytterligare 100 000 kr jämfört med 2016. 
 
441 Samlingslokaler - Budget förutsätter lika fördelningsgrunder som senaste  

åren. 
 

       551 Dagvatten  - Budget i princip lika 2016. 
 

       563 Externt avfall  - Prognostiseras lika överskott som budget 2016, vilket be-
döms motivera att verksamheten fortsätter bedrivas.  
   

 
       787 Färdtjänsten  - Kostnaden förväntas stiga trots överföring av verksam-

hetsresor till berörda verksamheter. Ökat antal resor och 
tendens till dyrare resor. 
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STRÖMSUNDS KOMMUN   2  
 
Teknik- och serviceförvaltningen   2015-10-04   
 
 
 
  

790 Bostadsanp.bidrag - Tendensen visar på fortsatt minskat antal ärenden, dock 
osäkert om rätt nivå i budget 2017. 

 
800 Fastigheter  - I budget har avsatts 13 mkr för underhåll och reparation-

er, kan påverkas av utfall för driftkostnader. Underhålls-
nivå bedöms motsvara löpande behov men resurser för ef-
tersatt underhåll saknas. 
    

       900 Driftgrupper  - Priser uppräknade pga. ökade personalkostnader. 
                      

901 Drift ÅVC  - Pris avtalat med AVA.    
 
910 Transport  - Uppdrag i likhet med 2016 prognostiseras och bedöms 

klaras utan prishöjning för enhetens tjänster. 
 

       930 Lokalvård  - Priser höjs 4 % för enhetens tjänster inför 2017, egentligen 
väl lågt med tanke på att priset inte justerats årligen. 

 
       960 Storkök  - Intäkt minskad med ca 4 % i budget istället för uppräk-

ning 3 %, gör tot besparing om ca 1,25 mkr inom kosten. 
  Prissänkning för förskolorna, övriga verksamheter lika 2016 

   
       970 Beredskap  - Budget i likhet med 2016.  
 
       541-542 VA  - Visst underskott budgeterat för VA för skuld till   

                                           kollektivet om 611 tkr. Verkligt utrymme 2017 kan justeras  
mht bokslut 2016. 

 
       561-562 Renhållning - Budgeterat underskott om 268 tkr mht skuld till kollekti-

vet om 1 226 tkr. Utfall 2016 kan påverka utrymme 2017. 
 
       Effektmål 2016 
 
       Minskad lokalyta:   - Den förvaltade ytan ska minska.  
       Kost:            
       Energieffektivisering VA - Energiförbrukningen ska minska med 5 % inom  
                      VA-verksamheten jämfört med 2015 
 
 
       
        Jörgen Pettersson    
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                                                    Budgettext 2017, teknik- och serviceförvaltningen 
 

Vad händer i verksamheten 2017? 
 
Den föreslagna budgeten innehåller inga väsentliga förändringar jäm-
fört med 2016.  
Kostens budget har sänkts med ytterligare ca 1,25 mkr som till största 
del sker genom prissänkning för kost till förskolor som möjliggjorts ge-
nom de nu genomförda förändringarna för att likrikta kostens verk-
samhet i kommunen. 
Fastighetsunderhåll har kunnat budgeteras i nivå för att klara det lö-
pande behovet även om mycket eftersatt underhåll kvarstår efter 
många års resursbrist. Fortsatt saknas i den upprättade budgeten flera 
miljoner kronor för att komma till rätta med det eftersatta underhållet 
av våra gator och vägar men kostnaden för el till vägbelysning har 
kunnat justeras ned ytterligare något. Kostnaden för färdtjänst ser fort-
satt ut att öka medan kostnaden för bostadsanpassningar bedöms 
sjunka något även kommande år. 
Förutom kostens sänkning av priser till förskolorna avser verksamheten 
ha samma prissättning till övriga som föregående år. Även transport-
enheten avser vidhålla 2016 års priser medan prishöjning sker för lo-
kalvård och driftgruppens tjänster. 
 
 

                                                    Vad händer framåt? 
 
Av högsta prioritet för förvaltningen är att medel för underhållsbelägg-
ning av gator och vägar tillskjuts innan än fler av dessa blir föremål för 
kostsamma investeringar. Den planerade sänkningen av skogsintäkter-
na förskjuts från 2017 till 2018 vilket måste tas hänsyn till inför kom-
mande års budget. En rejäl verksamhetsanalys behöver göras av drift-
gruppernas verksamhet för att försöka komma till rätta med enhetens 
ekonomi. Kosten bedöms ha effektiviserats i omgångar så att fokus nu 
under några år istället ska läggas på att utveckla verksamheten kvalita-
tivt och med utgångspunkt från krav och önskemål från de verksam-
heter som betjänas. Fortsatt effektivisering av lokalnyttjande är viktigt 
om den underhållsnivå som nu arbetats fram ska kunna bibehållas. Om 
kostnaden för färdtjänst fortsätter öka bör analys av verksamheten ge-
nomföras. 
 
 
Jörgen 
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STRÖMSUNDS KOMMUN 
Mål 2017        1 (1) 
       
Nämnd: Kommunstyrelsen   Förvaltning: Teknik- och service 

 
 
Inriktningsmål 2017 

 
Effektmål 2017 

Indikator 
(kolumnen kommer att tas bort i 
redovisningar till KF)  

Rapporteras 
till KF: 
ja/nej 

Fortsatt god ekonomisk hushåll-
ning. 

Den förvaltade ytan ska minska, inkluderat 
eventuellt tillkommande ytor för förskola, 
m.m. 

Jämförelse av den sammanlagt för-
valtade ytan 20171231 jämfört med 
20161231 

 

Energiförbrukningen ska minska. 
 

Energiförbrukningen ska minska med  
5 % inom VA-verksamheten jämfört med 
2016. 

Jämförelse av förbrukade antalet 
kilowattimmar 20171231 jämfört 
med 20161231 
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Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

541 Vattenverksamhet 12 028 11 192 836 12 055 10 861 1 194 13 248 11 767 1 481
542 Avloppsverksamhet 12 242 13 251 -1 009 12 320 13 465 -1 145 12 280 13 761 -1 481

204 4 110 -3 906 296 4 253 -3 957 208 3 633 -3 425
10 700 7 062 3 638 10 583 6 580 4 003 9 916 6 491 3 425

35 174 35 615 -441 35 254 35 159 95 35 652 35 652 0
0 0 0

-441 95 0

35 174 35 254 35 652
-30 496 -30 040 -30 492
-5 119 -5 119 -5 160

-441 95 0

Bokslut 2015Resultatbudget 2017

Kapitalkostnader
Kostnader
Intäkter

Resultatbudget 2016

Affärsverksamhet, (Avfall o Vatten/avlopp)

Totalt

Ordförande: Susanne Hansson

ÅRETS RESULTAT

tkr

Resultaträkningar (tkr)

Budgetram (netto)

Chef för Teknik- och serviceförvaltningen: Jörgen Pettersson

Nämnd: Kommunstyrelsen

561 Deponianläggning

Resultatbudget 2017 Bokslut 2015
Ändamål / verksamhet

562 Insamling av avfall

Resultatbudget 2016

Nettoresultat
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Affärverksamhet VA 
 
Vad händer 2017? 
Under 2017 fortsätter vårt arbete med att göra åtgärder på Strömsunds reningsverk 
för att klara utsläppsvillkoren. Vi kommer även att ansöka om ett nytt tillstånd för 
den anläggningen och det arbetet är redan påbörjat. Vårt arbete med att utforma 
vattenskyddsområden går långsamt framåt och vi inväntar beslut från Länsstyrelsen 
innan nästa etapp slutförs. Våra försök med att förbättra vattenkvalitén i Rörström 
fortsätter och en ombyggnation av Vängels reningsverk kommer att göras. En ny 
luftbehandlingsanläggning kommer att installeras i Hotings reningsverk för att 
förbättra arbetsmiljön och förhindra att dålig lukt sprids till närboende. Spillskydd 
till kemikalietankar på reningsverken kommer att installeras där kraven inte uppfylls 
idag. Vi kommer att fortsätta arbetet med energieffektiviseringar och att förnya drift- 
och övervakningssystemet för våra anläggningar. Vårt långsiktiga arbete med att 
utreda tillskottsvatten till våra avloppsledningar fortsätter liksom inmätningen av 
vatten och avloppsnätet.  
 
Vad händer framåt? 
Åtgärder för att begränsa tillskottsvattnet till reningsverken är ett tidskrävande och 
långsiktigt arbete som även i fortsättningen ska prioriteras och vi fortsätter att 
planera det långsiktiga underhållet på våra anläggningar och på ledningsnätet. Det 
innebär att vi står inför ett stort investeringsbehov både i anläggningar och i 
ledningsnät. Anpassningen till ett förändrat klimat, som kräver investeringar i 
vattenverk och avloppsreningsverk, och att förnyelsetakten av ledningsnätet behöver 
öka, innebär att avsättningar i investeringsmedel behöver göras. 
 
Affärverksamhet Renhållning 
 
Vad händer 2017? 
Arbetet med förbättringar kring hantering av avfallet kommer att fortsätta, vilket 
innebär att all hantering, transporter och arbetsmiljön på våra återvinningscentraler 
ses över. En överbyggnad för kärlsopor på Lidens ÅVC har påbörjats och det arbetet 
fortsätter eftersom vi tar det etappvis. Vi kommer att köpa in flera containrar för att 
effektivisera transporterna av hushållssopor till förbränning. Vi planerar andra 
förbättringar såsom dragning av elström till Hotings ÅVC och förbättringar av kör- 
och upplagsytor på våra anläggningar. Arbetet med avslutningen av Lidens deponi 
etapp 1 fortsätter. 
 
Vad händer framåt? 
Regeringen har beslutat att kommunerna ska ta över allt ansvar för insamling av 
förpackningar och returpapper och en utredning har gjorts kring hur övergången ska 
gå till och bollen ligger nu hos regeringen. Många frågor är obesvarade, speciellt 
ersättningsfrågan och just nu verkar hela frågan om övergången ”ligga på is”.  Om 
en övergång blir verklighet kommer det att bli en stor utmaning för oss och frågor 
kring finansiering behöver lösas. När avslutningen av Lidens deponi etapp 1 är klar 
kommer avslutningen av etapp 2 att påbörjas. Avslutningarna kräver mycket 
planering, stora mängder massor och är kostnadskrävande. 
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Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto

200 200 0 9 230 8 284 946
2 947 2 947 2 075 2 075 5 019 3 125 1 894
3 273 135 3 138 3 218 115 3 103 2 643 122 2 521
2 210 850 1 360 2 550 1 200 1 350 2 858 1 458 1 400
2 340 2 340 2 300 2 300 2 200 2 200

439 439 409 409 365 365
2 100 2 100 1 990 1 990 1 991 1 991

586 586 526 526 305 305
996 996 817 817 536 536

16 950 4 200 12 750 18 700 4 050 14 650 17 383 4 096 13 287
100 100 100 100 91 91
100 100 100 100 104 104
700 700 0 755 755 0 3 013 2 488 525

44 391 2 000 42 391 41 030 1 500 39 530 42 257 2 301 39 956

6 100 2 000 4 100 5 278 2 000 3 278 4 609 2 529 2 080
0 1 075 840 235 3 033 2 801 232

400 400 450 450 446 446
150 150 0 150 150 0 571 299 272

691  Lärcenter 330 330 353 353 296 8 288
692  Akademi Norr 350 350 305 305 331 331
758  Flyktingmott. Introd 0 0 38 769 38 769 0

84 662 10 035 74 627 82 181 10 610 71 571 136 050 66 280 69 770
74 627 71 571 69 770

0 0 0

10 035 10 610 66 280
-84 662 -87 898 -135 747

-323 -323 -303

-74 950 -77 611 -69 770

74 627 77 288 69 770
Kommunbidrag - kapitalkostnader 323 323

0 0 0

Ordförande: Susanne Hansson

Budget 2017 Budget 2016

608  Interkommunal

603  Elevvård

Bokslut 2015Budget 2017

Kapitalkostnader

Verksamhetens nettokostnad

Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag

Kostnader

Budget 2016

Driftbudget  (tkr)

609  Data

618  Driftinventarier

650  Gymnasieskola

619  Utvecklingsprojekt

ÅRETS RESULTAT

Totalt

Resultaträkningar (tkr)

Intäkter

660  Kommunal vuxen-

Budgetram (netto)

666  Vindkraft

670  Särskola

        utbildning

Chef: Karin Holmquist
Framtid och utveckling

Nämnd: Kommunstyrelsen

196  Centrala kostnader

180  EU-projekt

190  Administration

Bokslut 2015

604  SYO

601  Skolhälsovård

602  Skolskjutsar

Ändamål / verksamhet

Nettoresultat

240  Elevhem

600  Skolmåltider

680  Uppdragsutbildn.

        ersättning
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Vad händer i verksamheten 2017 och 
framåt 
 
Nationella satsningar ökar möjligheterna 
för kvinnor och män att studera inom 
vuxenutbildningen. Detta påbörjades un-
der 2016 och kommer att fortsätta under 
2017 och framåt.  
 
Ungdomar får möjligheter att kombinera 
utbildning med arbete och praktik i form 
av traineejobb eller utbildningskontrakt. 
Vuxnas rätt till behörighetsgivande ut-
bildningar byggs också ut så att den om-
fattar både elever som saknar behörighet 
för högskolestudier och elever som vill 
komplettera sina tidigare studier för att 
uppnå särskild behörighet för högskola 
och särskilda förkunskapskrav för yrkes-
högskola. Kommunen kommer att få ett 
generellt statsbidrag för att genomföra de 
behörighetsgivande utbildningarna. Anta-
let statsbidragsfinansierade platser för 
yrkesvux och lärlingsvux utökas också för 
2017. 
 
Behovet av utbildningsplatser på grund-
läggande vuxenutbildning beräknas också 
öka för 2017 och framåt.  
 
Ca 100 kvinnor och män deltar i SFI under 
hösten 2016. Det är stor rörlighet i grup-
pen men vi bedömer att antalet elever 
kommer att vara ungefär detsamma under 
2017.  

 
Under läsåret 2016/2017 deltar ca 350 
elever i gymnasieutbildningar på Hjal-
mar Strömerskolan. Totalt genomförs 7 
yrkesprogram, varav 2 som lärlingsut-
bildning, 4 högskoleförberedande pro-
gram och 4 introduktionsprogram. Vi 
beräknar att samma antal program 
kommer att erbjudas för läsåret 17/18. 
Behovet av platser inom språkintrodukt-
ion kommer att vara fortsatt högt under 
2017 även om tillströmningen av ensam-
kommande flickor och pojkar har avmat-
tats betydligt. 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet har 
fortsatt hög prioritet i skolan. Målen är 
bland annat att den genomsnittliga be-
tygspoängen för elever som avslutar sin 
utbildning på Hjalmar Strömerskolan 
och andelen avgångselever som uppnår 
gymnasieexamen ska överstiga riksni-
vån. 
 
Verksamheten med ensamkommande 
barn och ungdomar kommer att ge-
nomgå stora förändringar under 2017 
och framåt. Detta är betingat av ett 
minskat antal mottagna och ett nytt er-
sättningssystem för mottagandet av en-
samkommande barn och unga. Det nya 
regelverket innebär att ersättningen i 
huvudsak är baserad på schabloner och 
att det därmed finns en begränsning för 
hur mycket kommunerna får i ersättning 
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från staten. Schablonersättningen kommer 
att vara 1 350 kronor per dygn för ensam-
kommande barn under 18 år som är asyl-
sökande eller har uppehållstillstånd. 
Schablonersättningen för ensamkom-
mande unga 18-20 år med uppehållstill-
stånd kommer att vara 750 kronor per 
dygn.  

Det nya ersättningssystemet ska ge kom-
munerna incitament att hitta mer kost-
nadseffektiva boendelösningar. 

Konsekvenserna i vår kommun blir bland 
annat att antalet HVB-hem minskar och 
att stödboendeformen införs där det är 
möjligt. 
Teknikhusets verksamhet med kostnads-
fria aktiviteter för flickor och pojkar som 
skapar, upptäcker, experimenterar och 
uppfinner fortsätter under 2017. Kvällsak-
tiviteter genomförs i Strömsund och 
Hammerdal. Verksamhet i form av prova 
på-dagar kommer också att erbjudas för 
barn och unga från andra delar av kom-
munen.  
 
Resurscentrum för integration (RCI) fort-
sätter sitt arbete med och för nyanlända 
flickor och pojkar och deras familjer, oav-
sett ursprung och anledning till migration.  
 
Utvecklingsprojekten UVAS (ungdomar 
som varken arbetar eller studerar) och 
Integration JH bedrivs fortsättningsvis 

under 2017. Regionen är projektägare 
och Strömsunds kommun deltar med 
egna verkstäder i syfte att ge ungdomar 
och nyanlända möjlighet att komma i 
arbete, utbildning eller närmare arbets-
marknaden. Europeiska socialfonden är 
huvudfinansiär.  
 
Under hösten 2016 startade utvecklings-
projektet Best Practice. Projektets mål är 
att förbättra mottagnings- och introdukt-
ionsprocessen för ensamkommande flyk-
tingbarn både asylsökande och med up-
pehållstillstånd. Arbetet kommer att 
pågå till 20190731. AMIF, Asyl- migrat-
ions- och integrationsfonden är huvudfi-
nansiär.  
  
Personal från RCI kommer från och med 
2017 att delta i ett utvecklingsprojekt 
kring återvändande ensamkommande. 
Migrationsverket finansierar projektet.    
 
Under perioden 20160801-20181031 ge-
nomförs projektet Hållbar skoterturism i 
Frostviken. Det övergripande målet är 
att utveckla en grund för hållbar, miljö-
smart och ekonomiskt lönsam skotertur-
ism i Frostviken. Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Region Jämtland 
Härjedalen, Länsstyrelsen, näringslivet i 
Frostviken och Strömsunds kommun 
finansierar projektet.  
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STRÖMSUNDS KOMMUN 
Mål 2017        1 (2) 
       
Nämnd: Kommunstyrelsen    Förvaltning: Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

 
 
Inriktningsmål 2017 

 
Effektmål 2017 

Indikator 
(kolumnen kommer att tas bort i 
redovisningar till KF)  

Rapporteras 
till KF: 
ja/nej 

Inflyttningen ska öka Strömsunds kommun ska ha ett positivt flytt-
netto 2017 

Flyttnettot avläses i officiell statistik 
per 30 april, 31 aug och 31 dec 2017 

 

Alla flickor och pojkar inom gym-
nasieskolan ska klara kunskapskra-
ven 

Den genomsnittliga betygspoängen för flickor 
och pojkar som avslutar sin utbildning på 
gymnasieskolan ska överstiga riksnivån 

Den genomsnittliga betygspoängen 
för flickor och pojkar avläses i offi-
ciell statistik i september varje år 

 

Skillnaderna i den genomsnittliga betygs-
poängen mellan flickor och pojkar som avslu-
tar sin utbildning i gymnasieskolan ska 
minska 

Den genomsnittliga betygspoängen 
för flickor och pojkar avläses i offi-
ciell statistik i september varje år 

 

Andelen flickor och pojkar som uppnår gym-
nasieexamen ska överstiga riksnivån 
 

Andelen flickor och pojkar som 
uppnått gymnasieexamen avläses i 
officiell statistik i september varje år 

 

Andelen flickor och pojkar på Introduk-
tionsprogrammen som uppnår behörighet till 
nationella program senast det år de fyller 19 
år ska kontinuerligt öka. 

Andelen flickor och pojkar beräknas 
i september 2017 och jämförs med 
motsvarande värde tidigare år 

 

Integration av nya kommuninnevå-
nare 

 
 
 
 

Resurscentrum för integration (RCI) ska ge-
nomföra välkomstsamtal med alla nyanlända 
flickor och pojkar 

Antalet genomförda välkomstsam-
tal redovisas i december 2017 
 

 

RCI ska genomföra informationsinsatser rik-
tade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser 
mm minst en gång per månad 

Antalet informationsinsatser till re-
spektive målgrupp redovisas i de-
cember 2017 

 

RCI ska genomföra integrationsfrämjande 
gruppaktiviteter för nyanlända t ex temamö-
ten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorien-
tering för nyanlända 

Antalet nyanlända kvinnor och män 
som deltagit i gruppaktiviteterna 
redovisas i december 2017 
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STRÖMSUNDS KOMMUN 
Mål 2017        2 (2) 
       

 RCI ska genomföra samverkansmöten med 
förvaltningsövergripande processkartlägg-
ningar för att utvärdera och utveckla arbetet 
med introduktion av nyanlända barn och 
ungdomar i Strömsunds kommun. 

Utvärderingsresultatet redovisas i 
december 2017 
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Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto

4 515 4 515 3 793 3 793 770 770

6 797 6 797 6 855 6 855 5 014 5 014

002 Kommunstyr. ej polit. 8 605 200 8 405 6 455 6 455 5 302 583 4 719

005  Valnämnd 30 30 30 30 10 10

2 316 2 316 2 537 2 537 2 567 2 567

10 137 10 137 9 902 9 902 9 856 9 856

2 581 931 1 650 2 492 892 1 600 2 259 825 1 434

890 890 890 890 1 018 262 756

1 882 1 882 1 882 1 882 2 417 2 417

630 630 855 855 1 321 641 680

220  Folkets Hus 2 992 1 050 1 942 3 132 1 232 1 900 3 134 1 290 1 844

350  Näringsliv 8 751 8 751 8 289 8 289 6 890 6 890

351  Hemsändning 440 220 220 440 220 220 391 180 211

370  Räddningstjänst 16 758 16 758 16 250 16 250 15 945 15 945

460 460 0 460 460 0 538 464 74

67 784 2 861 64 923 64 262 2 804 61 458 57 432 4 245 53 187

64 923 61 458 61 887

0 0 8 700

* Budget 2016 exklusive extra statsbidrag (flyktingmedel).

2 861 2 804 4 245
-67 784 -64 262 -57 432

-3 -3 0

-64 926 -61 461 -53 187

64 923 61 458 61 887
Kommunbidrag - kapitalkostnader 3 3 0

0 0 8 700

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse
Chef: Susanne Hansson

Nämnd: Kommunstyrelse
Ordförande: Susanne Hansson 

Driftbudget  (tkr)

Budget 2017 Budget 2016 * Bokslut 2015

Ändamål / verksamhet

000  Kommunfullmäktige

001  Kommunstyrelsen

091  Lokaler,outhyrda

092  Lokaler, egna

093  Fackl anst m fl

095  Markn.för/annonsering

096  Företagshälsovård

098  Projekt, KS

391  Säkerhetssamordn.

Totalt

Budgetram (netto)

Nettoresultat

Resultaträkningar (tkr)

Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015

Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag

ÅRETS RESULTAT

Intäkter
Kostnader
Kapitalkostnader

Verksamhetens nettokostnad
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2016-09-22 

1 (2) 
Dnr 2007.0722 

    
  

Till Kommunstyrelsen 
  

  
 

 
 
GISSELÅS 2:54, Rivning av abandonerad fastighet 
 
 
Sammanfattning 
En extremt förfallen byggnad på den abandonerade fastigheten Gisselås 
2:54 utgör en stor säkerhetsrisk för människor och djur. Eftersom fastig-
heten är abandonerad gör miljö- och byggavdelningen bedömningen att 
kommunen bör ansvara för rivning av bostadshuset. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att huvudbyggnaden på fastigheten Gisselås 
2:54 rivs och att kommunen bekostar rivningen. 
 
 
Lagstöd 
Plan- och bygglagen 8 kap 4, 14 och 15 §§ 
 
 
Beslutsunderlag 
Anmälan 2007-06-10 
Inspektion 2013-08-22 
Miljö- och byggnämndens beslut 2014-02-06 §7 
Tjänsteskrivelse 2016-09-22 
 
 
Förhållanden på platsen   
Klagomål på fallfärdig byggnad, Gisselås 2:54, har kommit in till Miljö- 
och byggavdelningen och inspektioner på fastigheten har utförts.  
 
Byggnaden är extremt förfallen. Byggnadens alla fönsterrutor är antingen 
krossade eller borta, ett fåtal av fönstren är igenspikade, hela taket har ra-
sat in, precis som delar av golvet. Husgrunden lutar utåt på sina ställen 
och det finns stora hål i grunden. Väggarna har börjat vika sig och eternit-
plattorna som sitter på väggarna har börjat lossna och blåsa runt i omgiv-
ningen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2016-09-22 

2 (2) 
Dnr 2007.0722 

    
  

Till Kommunstyrelsen 
  

  
 

 
Bedömning 
Fastigheten bedöms utgör en stor säkerhetsrisk för människor och djur. 
Den förfular landskapet, fram för allt för de närboende. Den eternitbe-
klädnad som huset har som sprider sig i omgivningen ger dessutom ett 
miljöproblem. 
 
Fastigheten Gisselås 2:54 ägs av ett företag som har försatts i konkurs. 
Konkursförvaltaren har därefter abandonerat (övergett) fastigheten ef-
tersom den saknar ekonomiskt värde. Därmed finns ingen juridisk person 
att rikta krav på åtgärder mot. På grund av att en övergiven fastighet sak-
nar en ägare att rikta krav mot, har miljö- och byggnämnden 2014-02-06 
bedömt att inga åtgärder går att vidta, varvid nämnden avskrivit ärendet 
om fallfärdig byggnad. 
 
Miljö- och byggavdelningen bedömer utifrån detta att det enda sättet att få 
bort huset är att kommunen bekostar en rivning. En ungefärlig rivnings-
kostnad för huset är 215.000 kronor. 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
Anders Bergman 
Miljö- och byggchef 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
2016-09-28 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2016.0997 

Utredare/handläggare 
Anders Bergman 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Yttrande över ”Melding om politisk vedtak – etablering av snöscooter-
löyper – kommunedelplan – offentlig ettersyn” sak 75/16. 
 
 

Sammanfattning  

Röyrvik kommun önskar Strömsunds kommuns yttrande över ett förslag 
till snöskoterleder för rekreation och fiske i Röyrvik kommun. Förslaget 
omfattar ett utkast till föreskrifter, verkningar och hänsyn, samt förlägg-
ning av snöskoterlederna, där en av lederna går till Riksgränsen i Sverige. 
 
Strömsunds kommun betonar i yttrandet vikten av att norska skoterle-
derna ansluter till svenska skoterleder. I det erhållna materialet framgår 
inte att så är fallet. 
 
 
Yttrande 
 
Röyrviks kommun önskar Strömsunds kommuns yttrande över ett förslag 
till snöskoterleder för rekreation och fiske i Röyrviks kommun. Förslaget 
omfattar ett utkast till föreskrifter, verkningar och hänsyn, samt förlägg-
ning av snöskoterlederna, där en av lederna går till Riksgränsen i Sverige. 
 
Strömsunds kommun har inga åsikter om föreskrifter, verkningar och 
hänsyn över leddragningen inom Lierne kommun. 
 
Kartmaterialet från Röyrviks kommun visar endast kartunderlag från den 
norska sidan, varvid det inte är helt enkelt att exakt lokalisera föreslagna 
gränsövergångar mot Sverige. Ur materialet har en gränsövergång kunnat 
identifieras: 
 

• Vallavattenvägen – norsk led slutar vid Riksgränsen.  
 

Strömsunds kommun anser att det är mycket viktigt att samarbete med 
de svenska snöskoterorganisationerna finns, så att gränsövergående leder 
ansluter till leder på den svenska sidan. Den nu planerade gränsöver-
gången vid ”Vallavattenvägen” ansluter inte till en led på svenska sidan. 
 

54



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
2016-09-28 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2016.0997 

Utredare/handläggare 
Anders Bergman 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
I Frostvikenområdet, från Gäddede till Stora Blåsjön, mot Riksgränsen, 
har Strömsunds kommun beslutat om ett kommunalt regleringsområde 
för snöskoter (Kommunfullmäktige 2016-09-14 § 86). Skoterregleringsom-
rådet innebär att det är förbjudet att köra snöskoter i området, med vissa 
undantag enligt föreskrifter i beslutet. Det är alltså inte tillåtet att med 
skoter från den föreslagna platsen köra vidare in i Sverige. För att detta 
ska vara möjligt krävs det att en svensk skoterled ansluter till den norska 
skoterleden. För närvarande är intresset från svensk sida för en sådan led 
lågt, då man med svenskt förarbevis för skoter inte får köra skoter i 
Norge. 
 
Strömsunds kommun motsätter sig därför den föreslagna gränsöver-
gången till Sverige. 
 
Strömsunds kommun kan inte yttra sig över bemyndigandet för en grän-
sövergång ur ett nationellt perspektiv. 
 

Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet och sända det till Röyrvik 
kommun. 
 
 
Yttrandet skickas till 

”Snöscooterlöper i Röyrvik kommune” 
Röyrvik kommune 
Röyrvikveien 6 
7898 Limingen 
Norge 
 
 
Underskrift 

 
 
Anders Bergman 
 
 
Bilaga 
 
Erhållet kartunderlag från Röyrviks kommun 
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Røyrvik kommune

Målestokk 1:100000 

22.09.2016

Høringsutkast snøscooterløyper
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Riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds kommun 2017-
2020 

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska 
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 
 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska minst innehålla följande 
uppgifter; 
 
• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbe-

ståndet 
• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 
• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 

mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen 
 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av; 
 
• den demografiska utvecklingen 
• efterfrågan på bostäder 
• bostadsbehovet för särskilda grupper 
• marknadsförutsättningarna 
 
För att ta fram ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds 
kommun ska en politisk arbetsgrupp tillsättas. Ordförande och vice ordfö-
rande i kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt 
Strömsunds Hyresbostäder ska ingå i arbetsgruppen. 
 
Förslag till beslut: 
 
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds kommun tas 
fram. 
 
Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, socialnämnden, 
miljö- och byggnämnden samt Strömsunds Hyresbostäder utgör arbets-
grupp för framtagande av förslaget. 
 
Kommunchefen får i uppdrag att utse ett tjänstemannastöd med relevant 
kompetens till arbetsgruppen. 
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Svar på revisionsrapport – Framtidens äldreomsorg 

Kommunens revisorer har genom PwC, Kommunal Sektor, genomfört en 
översiktlig granskning av arbetet med framtidens äldreomsorg. 
 
I syfte att utveckla verksamheten rekommenderas kommunstyrelsen; 
 
• att upprätta lagstadgade riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds 

kommun. Riktlinjerna ska därefter fastställas av kommunfullmäktige 
• att säkerställa samordning och ändamålsenligt samarbete mellan be-

rörda nämnder och förvaltningar i samband med planering av den 
framtida äldreomsorgen i kommunen 

 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2016 hanteras ären-
det om riktlinjer för bostadsförsörjning enligt nedan. 
  
Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska 
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 
 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska minst innehålla följande 
uppgifter; 
 
• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbe-

ståndet 
• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 
• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 

mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen 
 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av; 
 
• den demografiska utvecklingen 
• efterfrågan på bostäder 
• bostadsbehovet för särskilda grupper 
• marknadsförutsättningarna 
 

För att ta fram ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Strömsunds 
kommun ska en politisk arbetsgrupp tillsättas. Ordförande och vice ordfö-
rande i kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt 
Strömsunds Hyresbostäder ska ingå i arbetsgruppen. 
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Kommunchefen får i uppdrag att utse ett tjänstemannastöd med relevant 
kompetens till arbetsgruppen. 
 
Förslag till riktlinjer ska tas fram senast till kommunfullmäktiges samman-
träde i juni 2017. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
161011 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Försäljning av Ledningscentralen, del av Gärde 3:24 

 
Sammanfattning av ärendet  

Teknik- och serviceförvaltningen presenterade vid kommunstyrelsens ar-
betsutskotts sammanträde 2016-10-04 förslag på ett antal fastigheter som 
skulle kunna avvecklas genom försäljning. 
 
Bland dessa fanns Ledningscentralen, en mindre byggnad belägen på fas-
tigheten Gärde 3:24.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att byggnaden inklusive en 
mindre tomtyta försäljs genom annonsering. 
 
Bokfört värde är 340 000 kr men merparten avser markvärdet.  
 
Årlig kostnad för outhyrt inklusive el är ca 50 000 kr. 
 
Bilaga. Tomtkarta. 
 
Beslutet skickas till 

Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Förslag till beslut och motivering 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
Ledningscentralen inklusive en mindre tomtyta sälj genom annonsering. 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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161011 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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Utredare/handläggare 
Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 

 
Karta över ungefärligt område. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
161013 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Försäljning av Stationshuset, del av Strömsund 3:6 

 
Sammanfattning av ärendet  

Teknik- och serviceförvaltningen presenterade vid kommunstyrelsens ar-
betsutskotts sammanträde 2016-10-04 förslag på ett antal fastigheter som 
skulle kunna avvecklas genom försäljning. 
 
Bland dessa fanns Stationshuset i Strömsund, Strömsund 3:6. Vi hyr för 
”egen del” endast väntsalen, ca 45 kvm och övrigt till externa hyresgäster. 
Fastigheten består idag av en byggnad på ca 820 kvm BRA. Hela fastig-
heten har en areal på 5 049 kvm. Byggnaden är K-märkt. 
 
För att nå målet om att kommunens lokalyta ska minska föreslår teknik- 
och serviceförvaltningen att den del av fastigheten som Stationshuset står 
på säljs genom annonsering. Såld del motsvarar ca 3 100 kvm. 
 
Bokfört värde för hela fastigheten är 646 000 kr och avser både byggnad 
och mark. 

 
Bilaga. Tomtkarta. 
 
Beslutet skickas till 

Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Förslag till beslut och motivering 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
Del av fastigheten Strömsund 3:6 säljs genom annonsering. 
 
Underskrift 

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

64



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 
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Förvaltning 
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Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

 
Karta över fastigheten Strömsund 3:6 samt tänkt del som säljs - rödmarkerat. 
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161011 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Försäljning av f.d. kommunhuset, Hammerdal 4:106 

 
Sammanfattning av ärendet  

Teknik- och serviceförvaltningen presenterade vid kommunstyrelsens ar-
betsutskotts sammanträde 2016-10-04 förslag på ett antal fastigheter som 
skulle kunna avvecklas genom försäljning. 
 
Bland dessa fanns f.d. kommunhuset i Hammerdal, Hammerdal 4:106. 
Idag hyr vi ut till Vindkraftscentrum samt ett kontorsrum till extern hy-
resgäst. Övrig del av byggnad står tom. Byggnadens storlek är 771 kvm 
BRA. 
 
För att nå målet om att kommunens lokalyta ska minska föreslår teknik- 
och serviceförvaltningen att fastigheten säljs genom annonsering. 
 
Bokfört värde är 4 840 kr.  
 
Årlig kostnad som kommunstyrelsen betalar för outhyrt är ca 275 000 kr. 
 
Bilaga. Tomtkarta. 
 
Beslutet skickas till 

Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Förslag till beslut och motivering 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
Fastigheten Hammerdal 4:106 säljs genom annonsering. 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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Karin Stierna 
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Kommunstyrelsen 

 

 
Karta över fastigheten Hammerdal 4:106. 
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