
 
 
 
 
 
 

 

          
       

          
   

  
   

  
  

 

Antal: 22 Utsändningsdag: Tisdagen den 15 november 

  

Kallelse /Underrättelse     
 

till Sammanträde 
   
 
 
 Kommunstyrelsen 
 

 
 

2016 47 
 

Tisdag 
 

22 
 

November 

 
Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 
22 november 2016, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för be-
handling av ärenden enligt föredragningslista. 
Kl.   8.15-8.35 Information om bredband  
Kl.   8.35-9.05 Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Kl.   9.05-9.30 Ekonomi 
Kl.   9.30 Fotografering (gruppbild)   
 Fika och därefter gruppmöten  
 S-gruppen: Almen, kommunkontoret 
 Alliansen: Svaningen, kommunkontoret  
Kl. 12.00 Lunch 
Kl. 13.00-14.00 Migrationsverket 
Kl. 14.00-15.00 Jämtlandsvärme 
Kl. 15.00 Sammanträde 
 
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 2016-11-22 2 

Justering (sign) 

1. Information om bredband

2. Investering för fortsatt utbyggnad av bredband via fiber

AU § 221/2016

3. Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen

AU § 222/2016

4. Finansiering av tjänster inom integration med mera

AU § 223/2016

5. Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2017

AU § 224/2016

6. Fortsatt verksamhet för Noden/Vindkraftscentrum

AU § 225/2016

7. Samarbete med Robin Bryntesson

AU § 226/2016
Bilaga sid. 1-3 

8. Ansökan om att bli ambassadör för Strömsunds kommun

AU § 227/2016

Bilaga sid. 4 



FÖREDRAGNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2016-11-22 3 

Justering (sign) 

9. Ansökan om marknadsföringsbidrag – *Dans för alla*

AU § 228/2016
Bilaga sid. 5-6 

10. Tillägg till Strömsunds kommuns beslut om reglering av
snöskotertrafiken inom område Frostviken Väst

AU § 229/2016

11. Yttrande över remiss – Så når vi miljömålen i Jämtlands län!
Utmaningar, goda exempel och åtgärder 2017-2020

AU § 230/2016
Remissen finns på intranätet och hemsidan:
https://www.stromsund.se/22086.html
http://www.stromsund.se/5632.html

12. Yttrande över remissen – Renskötselkonventionen

AU § 232/2016
Remissen finns på intranätet och hemsidan:
https://www.stromsund.se/22086.html
http://www.stromsund.se/5632.html

13. Kvalitetsarbete inom gymnasieskolan och vuxenutbildning-
en

Bilaga sid. 7-41 

14. Inköp av tilläggsmoduler till Time Care

Bilaga sid. 42-43 

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 2016-11-22 4 

Justering (sign) 

15. Tillsättande av en parlamentarisk arbetsgrupp för framta-
gande av Turismstrategi för Strömsunds kommun

Bilaga sid. 44 

16. Fjärrvärme i Gäddede

Bilaga sid. 45 

17. Prioritering av vägar – Länstransportplan perioden 2018-2029

Bilaga sid. 46-48 

18. Extra statsbidrag – flyktingmedel

19. Delegationsbeslut

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 214-234/2016

b) Fastighetssamordnare Peter Janssons delegationsbeslut om parkeringstill-
stånd (nr 40-42)

e) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om lönebidrag
(nr 8)

20. 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 2016-11-22 5 

Justering (sign) 

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

Ordinarie budget 2016 300 000:- 
Utdelat - 61 000:- 
Återstår 239 000:- 

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:- 
Restbelopp av totalt 1 500 000 kr, - 350 000:- 
asfaltering gator
Staket Västringens förskola - 200 000:- 
Hammerdals IF - 175 000:- 
IFK Strömsund - 31 000:- 
SUAB - 50 000:- 
Rivning Gisselås 2:54 (del av 215 000 kr) - 184 000:- 
Återstår 0:- 

Utreda/genomföra utb. i ledarskap/ 2 000 000:- 
kommunikation 
Rivning Gisselås 2:54 (del av 215 000 kr) - 31 000:- 
Återstår 1 969 000:- 

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

0:- 

Återstår totalt extra statsbidrag 1 969 000:- 
Återstår totalt KS oförutsedda 2 208 000:- 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-08 12 

Justering (Sign) 

§ 221 Dnr 2016.352 524 

Investering för fortsatt utbyggnad av bredband via fiber 

Målet enligt kommunens bredbandsstrategi är att 90 % av alla hushåll och 
företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande 
ca 10 % ska ha minst 10 Mbit/s år 2020.  

Fortsatt utbyggnad av bredband via fiber är ett steg för att uppnå målen 
och innebär att kommunen i samarbete med ServaNet bygger ut stadsnät 
där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.  

Kommunfullmäktige har fastställt finansiellt investeringsmål till 23,5 mil-
joner kronor för år 2017. Detta medför att kommunen behöver göra avsteg 
från gällande riktlinjer och temporärt utöka investeringsramen de när-
maste åren för den specifika investering som bredbandsutbyggnaden ut-
gör. Den utökade investeringsramen fastställs separat inför varje bud-
getår. 

Alla typer av investeringar eller borgensåtaganden påverkar kommunens 
ekonomiska ställning. Till skillnad mot traditionella investeringar så 
kommer kapitaltjänstkostnaden för bredbandsinvesteringarna inte nämn-
värt belasta kommunen eftersom det med varje investering ska följa en 
betalning av arrende som motsvarar kapitaltjänstkostnaden. 

Kommunen tar den finansiella risken för denna utbyggnad. 

För år 2017 föreslås investeringsramen för bredband till 20 miljoner 
kronor. 

Exakt vilka sträckor som ska byggas beslutas senare i samråd med  
SevaNet och beror bland annat på antalet intresserade kunder och bi-
dragsmöjligheter. 

Bredbandssamordnaren föreslår följande: 

1. Strömsunds kommun skapar en särskild investeringsram för år 2017 på
20 miljoner kronor för de bredbandsinvesteringar vars kapitaltjänst-
kostnader till huvuddel ska finansieras genom arrenden.

2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut
om användande av medel inom denna ram.



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-08  13  
     

     

Justering (Sign) 
  

 

§ 221 forts. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt bredbandssam-
ordnarens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1.  Strömsunds kommun skapar en särskild investeringsram för år 2017 på 

20 miljoner kronor för de bredbandsinvesteringar vars kapitaltjänst-
kostnader till huvuddel ska finansieras genom arrenden.  

 
2.  Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut 

om användande av medel inom denna ram. 
 
_____  
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-08  14  
     

     

Justering (Sign) 
  

 

§ 222 Dnr 2016.158 003 
 
Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2015, § 280, om internkon-
trollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2016. Planen har upprät-
tats i samarbete med förvaltningscheferna för framtids- och utvecklings-
förvaltningen, kommunledningsförvaltningen samt teknik- och service-
förvaltningen. 
 
Följande uppföljningar ska göras den 8 november 2016: 
 
Kommunledningsförvaltningen 
• Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen till och med den 30 juni 

2016, bilaga 1 
• Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige till och med den 30 juni 

2016, bilaga 2 
• Praktikplatser, redovisning av antalet praktikplatser under året 

 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
• Utökning av vuxenutbildningen 
• Program för inflyttning och integration, kommer senare 
• Ungdomsarbetslösheten, bilaga 3 

 
Teknik- och serviceförvaltningen 
• Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten, bilaga 4 
• Kost, förändringar inom kostverksamheten, bilaga 4 
• Investeringar, bilaga 5 
• Trygghetens hus, Gäddede 

 
Närvård Frostviken 
• Gäddede hälsocentral, rapportering av flytt 

 
Redovisning av bolagens verksamhet 
Redovisning från Jämtlandsvärme AB, bilaga 6 
Redovisning från Strömsunds Hyresbostäder AB, bilaga 7 
Redovisning från Strömsunds Utvecklingsbolag AB, saknas 
 
Strömsunds Turism 
INTILL-projektet och kommande turismstrategi, bilaga 8 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-08  15  
     

     

Justering (Sign) 
  

 

§ 222 forts. 
 
Redovisning av uppföljningarna 
 
Utökning av vuxenutbildningen 
 
För 2016 har Skolverket beviljat bidrag för: 
 
1. 12 platser för gymnasial yrkesvux 
2. 21 platser för yrkesvux på gymnasial nivå i kombination med SFI och 

svenska som andraspråk på grundläggande nivå 
3. 17 platser för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
4. 10 platser för utbildning som kombineras med traineejobb 
 
De beviljade platserna för gymnasial yrkesvux och kommunal vuxenut-
bildning på gymnasial nivå (punkt 1 och 3) kommer att användas i sin 
helhet. Efterfrågan på platser är större än de som varit möjliga att genom-
föra med stöd av statsbidraget.  
 
De 10 platser som beviljats för utbildning som kombineras med trainee-
jobb kommer inte att användas fullt ut. Hittills har endast en plats nytt-
jats, den första i länet. Den målgrupp som initialt var aktuell för trainee-
jobb var mycket begränsad vilket är en förklaring till den låga nyttjande-
graden. En annan är brist på tillgängliga arbetsplatser där det varit möj-
ligt att kombinera jobb och utbildning.  
 
Den 1 juni 2016 trädde en ny förordning i kraft där målgruppen som är 
aktuell för traineejobb utökas. Förändringen kan i viss mån underlätta 
genomförandet.   
 
Praktikplatser 

Arbetsmarknadsenheten har hittills i år ställt frågan om praktik för 69 
personer. Av dessa har 31 arbetsplatser sagt ja och 38 nej. 
 
Uppföljning av program för inflyttning och integration  

Framtids- och utvecklingsförvaltningen har under året följt upp pro-
grammet i de delar som avser förvaltningens arbete och påbörjat en upp-
följning av hela programmet. 
 
Arbetet kommer att vara klart i början av 2017 och förutom uppföljning 
av programmet innehålla ett förslag till reviderat program för 2017 – 2018. 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-08  16  
     

     

Justering (Sign) 
  

 

§ 222 forts. 

 
Trygghetens hus, Gäddede 

Projektet kommer att färdigställas under den närmaste veckan. 
 
Gäddede hälsocentral, rapportering av flytt 

Arbetet med flytt av Gäddede hälsocentral till Storgatan 30 i Gäddede på-
går. Strömsunds Hyresbostäder som är fastighetsägare renoverar och 
bygger om lokalen. Byggtjänst Hoting utför arbetet. Datum för slutbesikt-
ning är den 10 november 2016 enligt uppgift från VD Stefan Jönsson, där-
efter kan Närvård Frostviken påbörja flytten som kommer att genomföras 
under vecka 48.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att uppföljningarna godkänns. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Uppföljningarna godkänns.  
_____  
 
 
  
 
 
 
 
 
  

  



     Bilaga 1 

1 
 

Uppföljning av fattade beslut i kommunstyrelsen t.o.m. 2016-06-30 
Ärende Besluts-

datum 
Beslut Uppföljning 2016-11-08  

Uttag av vatten via brandposter AU 12-03-13 TSF får i uppdrag att förhandla med Jämtlands 
Räddningstjänstförbund om hur finansieringen 
av dessa åtgärder, för de brandposter som rädd-
ningstjänsten anser sig behöva, ska fördelas samt 
om avsteg behöver göras från § 12 i det konsorti-
alavtal Strömsunds kommun har skrivit under. 

Ärendet ligger nu hos Räddnings-
tjänstförbundet för vidare handlägg-
ning. 
Förfrågan om ett möte med Rädd-
ningstjänsten är skickad eftersom vi 
inte får något svar från dem i frågan. 

Lokaleffektivisering av skolor – 
Fjällsjöskolan och Frostviksskolan 

KS 12-03-27 
KS 15-11-17 

TSF får i uppdrag att påbörja arbetet med lokal-
minskning inom skolorna i Backe och Gäddede. 
 
Projektering av lokaleffektiviseringar av skolorna 
i Gäddede och fortsätter. Med anledning av rå-
dande flyktingsituation anpassas åtgärderna på 
kort och lång sikt. 

Fjällsjöskolan ligger vilande och i 
Frostviksskolan pågår utredning. 
Lokalprogrammet klart samt ett 
första förslag klart v. 43. 
 

Försäljning Fyrås skola KS 12-05-23 1. TSF får i uppdrag att sälja Fyrås 
skola/förskola. 
2. Kommunen fastställer priset för fastigheten till 
100 000 kr exklusive mäklararvoden. 

Fastigheten kommer att annonseras 
ut i november. 

Turismstrategi KS 10-06-22 Kommunchefen får i uppdrag att lämna förslag 
till hur ett turistpolitiskt program gällande kom-
munens arbete med turism ska utarbetas. 

Pågår. 
 

Ansökan om ekonomiskt stöd för 
renovering av lärarbostaden i 
Jormvattnet 

KS 14-02-18 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag at 
komma överens med föreningen för att hitta en 
långsiktig lösning 
 

Oförändrat läge sedan förra redovis-
ningen. Vissa åtgärder genomförda. 
 

Flytt av hälsocentral i Gäddede KS 14-12-16 Skrivelsen från Strömsunds Hyresbostäder AB 
överlämnas till närvårdsnämnden för beslut och 
åtgärd. 

Inflyttning kommer att påbörjas un-
der vecka 48. 

Investeringar Folkets Hus Ström-
sund 

KS 14-03-25 Strömsunds kommun investerar i videokonfe-
rensutrustning med upp till 150 000 kr 

Klart 
 

Fastigheten Ydströms i Hammer-
dal 

KS 14-06-17 1. Fastigheten Hammerdal 4:44, fd Ydströms, 
upplåts till Hammerdals IF för angivet ändamål. 

Nuvarande nyttjare har kopplat in 
jurist för sin räkning 



     Bilaga 1 

2 
 

Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

 2. Villkor för upplåtelsen avtalas mellan teknik- 
och serviceför-valtningen och Hammerdals IF när 
fastighetens byggnad är tömd och marken avstä-
dad av tidigare nyttjare. 
3. TSF uppdras att anmoda denne att snarast möj-
liggöra upplåtelsen. 

Rastplats Strömsund 
 

KS 14-08-19 TSF får i uppdrag att fortsätta dialogen med Tra-
fikverket om lämpligt område för rastplats. 

Detaljplan antagen i kommunfull-
mäktige i juni 2016.  

Skrivelse från Frostvikens S-
förening om personalpolitiska 
programmet 

KS 15-02-03 I samband med revidering av det personalpoli-
tiska programmet ska ett förtydligande göras. 
(angående utköpta medarbetare) 

Klart. 

Migrationscenter  1. Strömsunds kommun lämnar bidrag till före-
ningen Migrations-centrums etablering och verk-
samhet i Strömsunds kommun med start under 
2015. 
2. Strömsunds kommun bidrar med upp till 0,8 
miljoner kronor för centrets uppstart och drift 
under 2015.  
3. Kommunchefen får i uppdrag att slutföra för-
handlingarna med Svenska Migrationscentret. 
4. Kommunstyrelsens ordförande och kommun-
chefen får i uppdrag att underteckna erforderliga 
avtal. 
5. Kommunchefen får i uppdrag att söka andra 
finansieringsformer. 
 
6. En utvärdering av kommunens medverkan 
under 2016 genomförs och redovisas till kom-
munstyrelsens sammanträde i januari 2017. 
 
 
 

Klart. 
 



     Bilaga 1 

3 
 

Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

Konvertering av kommunens 
ADSL-nät 

KS 15-06-16 1. ServaNet får i uppdrag att överta rollen som 
kommunikationsoperatör för kommunens ADSL-
nät från och med den 1 januari 2016. 
2. ServaNet får i uppdrag att konvertera kommu-
nens ADSL-nät till en kostnad på upp till 500 000 
kronor. 
3. Beräknad kostnad för konvertering finansieras 
genom driftsbudget för Quadracom. 

Klart. 

Budget- och prognosverktyg KS 15-06-16 1. Ekonomichefen får i uppdrag att teckna avtal 
med leverantören Arena budget AB. 
2. Finansiering av den årliga drifts-kostnaden på 
100 000 kronor för systemet sker genom omför-
delning inom kommunledningsförvaltningen 
genom förändrad redovisning av bankavgifter. 
3. Utökningen av ekonomresurs med en 50-
procentig tjänst finansieras inom ramen för 
kommun-ledningsförvaltningen med 270 000 
kronor för år 2016. 
4. Antalet månadsprognoser min-skas till fyra, 
d.v.s. rapportering per februari, april, augusti 
och oktober. 
 

Klart. 

Tilläggsanslag för vattentäkt i 
Hoting 

KS 15-06-16 1. Teknik- och serviceförvaltningen/ AVA-
enheten erhåller 450 000 kronor.  
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag 
för ospecificerade investeringar. 
 

Klart. 

Regn-/vindskydd för barnvagnar 
vid Lindbergsbackens och My-
rans förskolor 

KS 15-08-18 1. För uppförande av vindskydd vid Lindbergs-
backens och Myrans förskolor anslås 120 000 kro-
nor. 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens pott för 
ospecificerade investeringar 2015. 

Klart. 
 



     Bilaga 1 

4 
 

Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

Föräldrakraft KS 15-11-17 Kommunchefen får i uppdrag att kalla berörda 
parter från kommunen och Region Jämtland Här-
jedalen för dialog om hur arbetet kan utvecklas. 

Som planen är gjord finns det ett tyd-
ligt Region JH ansvar för de yngsta 
genom BVC m.m.  
 
Sedan är ansvaret entydigt hos 
kommunen och då främst skolan och 
förskolan.  
Socialtjänsten har under det senaste 
året haft vissa begränsningar 
 
Granskning av dokument har gjorts. 
Statistik från Region JH visar på att 
de insatser som utfördes 2014 inte 
når alla familjer. Statistik 2015 ännu 
ej sammanställd. 
 
Kommunchefen har inte kallat be-
rörda parter från kommunen och 
Region Jämtland Härjedalen för dia-
log om hur arbetet kan utvecklas. 
Skälet är att Region Jämtland Härje-
dalen genom BVC har avslutat sin 
del av Föräldrakraft. 
 
 
 

Fiberanslutning till kommunal 
verksamhet i Fyrås 

KS 15-11-17 1. Strömsunds kommun ansöker om medlemskap 
i Sönnansjöfiber ekonomisk förening i syfte att 
ansluta den kommunala förskolan i Fyrås till fi-
bernätet. 
2. Kostnaden för anslutningen finansieras ur pott 
för infrastrukturella omställningsåtgärder. 

Medlemskap klart.  
Anslutningskostnad betald. 
Beräknas vara klart under 2017. 



     Bilaga 1 

5 
 

Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

Fiberanslutning till kommunal 
verksamhet i Görvik 

KS 15-11-17 1. Strömsunds kommun ansöker om medlemskap 
i Förenade Fiberbyar nr 1 ekonomisk förening i 
syfte att ansluta kommunal verksamhet i Görvik 
till fibernätet. 
2. Bredbandssamordnaren får i uppdrag att, i 
samråd med verksamhetsansvarig, besluta vilka 
anläggningar som ska anslutas. 
3. Kostnaden för anslutningen finansieras ur pott 
för infrastrukturella omställningsåtgärder. 

Medlemskap klart. 
Vattenverket och reningsverket 
kommer att anslutas till fibernätet 
och kommunen har betalt anslut-
ningsavgift.  
Beräknas vara klart i slutet på 2016. 

Deltagande i upphandling av 
elektroniskt arkiv 
 

KS 16-04-26 Strömsunds kommun går med i upphandlingen 
genom option. 
 
Kommunledningsförvaltningen, tillsammans 
med verksamhetsansvariga, får i uppdrag att ta 
fram en verksamhetsbeskrivning. 

Klart, avtal skrivet 2016-10-28. 

Ansökan om anslag till byte av 
ytskikt i Virveln, Folketshus 

KS 16-04-26 Fastighetsförvaltningen får i uppdrag att se över 
vilka underhållsbehov som finns på Folkets Hus i 
Strömsund. 
 

Klart, det gällde golvet Virveln vad 
Per fått till sig. 

Upprustning av Saga-lokalen KS 16-04-26 1. För åtgärder som betraktas som investering 
anvisas 275 000 kronor ur kommunstyrelsens 
ospecificerade investeringsbudget 2016. 

2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram rikt-
linjer för hur lokalen ska användas.  

 
3. Riktlinjerna fastställs av kommunstyrelsen. 
 

Arbetet pågår, beräknas klart till års-
skiftet.  
Riktlinjer för användning av SAGA-
lokalen är ännu inte utformade. De 
beräknas vara färdigställda under 
januari månad 2017. 

Ny Sopbil KS 16-04-26 1. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag 
att köpa in en ny sidolastad sopbil. 

2. Köpet finansieras genom finansiell leasing. 
 
 

Klart. Leverans beräknad v52. 
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Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

Inköp av en multiplog KS 16-04-26 1. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag 
att köpa in en multiplog av årsmodell 2015 till 
en kostnad av 135 000 kronor. 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens ospecifi-
cerade investeringsbudget 2016. 

 

Klart. 

Nya förskoleplatser i Strömsund KS 16-04-26 1. 2 miljoner kronor avsätts i investeringsmedel 
2016 för tillskapande av de föreslagna försko-
leplatserna. 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens ospecifi-
cerade investeringsbudget 2016. 

 

Armeraren. Hus 1 är klart och hus 2 
beräknas i nuläget vara klart i maj 
2017. 

Mötesplats för gröna näringar i 
Strömsund 

KS 16-05-31 Delar av fastigheten Ströms-Näset 1:165 upplåts 
till Föreningen Landöns Vänner genom ett nytt-
janderättsavtal med en upplåtelsetid om 10 år 
med möjlighet till förlängning. 
 

Klart. 

Initiativärende om arbetserbju-
dande till studenter inom barn- 
och fritidsprogrammet samt 
vård- och omsorgsprogrammet 
vid Hjalmar Strömerskolan 

KS 16-05-31 Personalchefen får i uppdrag att utreda möjlig-
heterna att erbjuda alla med godkänd examen 
inom ovanstående program tillsvidareanställning 
inom bemanningsenheten.  
 

Ej klart. 
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Uppföljning av fattade beslut i kommunfullmäktige t.o.m. 2016-06-30 
 

Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

Svar på motion om giftfri vardag 
kräver handling 

KF 14-06-11 Använd krav på giftfria produkter i 
all offentlig upphandling. 

I både lek&hobby- samt möbelupphandling-
en ställs miljö- och säkerhetskrav motsva-
rande Upphandlingsmyndighetens baskrav, 
vilka håller en hög standard. I lek&hobby har 
förfrågningsunderlaget legat ute för remiss 
hos Östersunds kommuns miljösamordnare 
samt även hos den person som driver arbetet 
med giftfri skola och förskola i regionen, och 
de har gett underlaget sitt godkännande. 
Även underlaget för möbler kommer att 
skickas ut till dem för avstämning.  
 
När det gäller köksutrustning har det angetts 
i underlaget att beställarna samarbetar i pro-
jekt för giftfri vardag/förskola samt att krav 
har ställts att leverantörerna ska informera 
om nya produkter utifrån detta. Alla produk-
ter har efterfrågats i flera material, plast, rost-
fritt eller gjutjärn. 
 
Textilier håller på att upphandlas och där 
ställs krav på att inte brandskyddsmedel får 
användas i flamsäkra tyger. 

Ny webbplats för Strömsunds kom-
mun 

KF 15-04-22 1. Kommunledningsförvaltningen 
erhåller 200 000 kronor till en ny 
webbplats. 
2. Medel anvisas ur kommun-
fullmäktiges anslag för oförutsedda 
behov. 

På gång förvaltningarna håller på att uppda-
tera sina sidor. 
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Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

Rivning av annexet vid Lindbergs-
backen, Linden 15 

KF 15-06-10 1. Annexet på fastigheten Strömsund 
Linden 15 ska rivas. 
2. För ändamålet anslås 100 000 kro-
nor 
3. Medel anvisas ur kommunfullmäk-
tiges anslag för oförutsedda behov. 

Har inte kunnat utföras på grund av att inte 
flytt av hyresgäst kunnat genomföras. Finns 
med i planen för 2017. 

Svar på medborgarförslag om ut-
veckling av möjligheterna till frilufts-
liv på Rotnäset i Strömsund 
 

KF 16-04-20 • I ett första skede bör det omgående 
göras en översyn av motionsspåren, 
alla vindskydden samt ta fram en 
ny orienteringskarta. Detta bör 
kunna finansieras inom kultur- och 
fritidsavdelningens budget. 
 

• I andra hand se över möjligheterna 
till att anlägga ett utegym vid Rot-
näset, samt en skidlekplats. Men för 
att detta ska kunna genomföras 
måste finansieringen lösas. 
 

• Övriga förslag som badplats m.m. 
avslås i dagsläget. 

 

Vindskydden är renoverade. Orienterings-
tavla är beställd.  
Nya orienteringskartor är väldigt dyrt och 
har lagts på framtiden. 
 
Utegym är på gång. 
 
Skidlekplats har man uppe på bygda. 

Ansökan om projektmedel från 
AMIF 

KF 16-06-22 1. Strömsunds kommun lämnar in 
ansökan för projektet, Best practice 
Strömsund, till AMIF.  
 

2. Strömsunds kommun medfinansie-
rar projektet med sammanlagt 
500 000 kronor i kontanta medel 
under projektets första år, under 
förutsättning att sökta medel er-
hålls från AMIF.  

Ansökan om projektet Best Practice lämnades 
in och AMIF beslutade att stödja projektet 
med maximalt 6 469 339 kr. 
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Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-11-08  

3. Medel anvisas från kommunens 
extra statsbidrag 2016. 

 
Begäran om anslag för inköp av in-
ventarier i förskolorna 

KF 16-06-22 1. Barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden tilldelas 500 000 kronor 
för inköp av inventarier i försko-
lorna. 

 
2. Medel anvisas från det extra stats-

bidraget 2016. 
 

Klart 

 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 4 
datum 
2015-11-06 

Förvaltning 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Karin Holmquist 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

Uppföljning av internkontrollplan för 2016 

1. Ungdomsarbetslösheten – uppföljning av avtalet med Arbetsför-
medlingen, den sk DUA-överenskommelsen

Den 30 november 2015 tecknade Arbetsförmedlingen och Strömsunds 
kommun en överenskommelse med syfte att genom samverkan, utifrån 
lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Över-
enskommelsen omfattar perioden 20151130 – 20191130 med årlig revide-
ring i december månad. 

Det övergripande målet är att minska antalet unga, i åldersgruppen 16-24 
år, som varken arbetar eller studerar med 15 personer per år till och med 
2019, utifrån dagens målgrupp ca 200 unga.  

Verksamhet som enligt överenskommelsen ska bedrivas i samverkan; 

• En styrgrupp som består av representanter för Arbetsför-
medlingen, fackliga organisationer, näringslivet och kommunen
har tillsatts. Styrgruppens arbete bedrivs kontinuerligt enligt över-
enskommelsen.

• En DUA-arbetsgrupp som består av Arbetsförmedlingens handläg-
gare, personal från arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten, gymna-
sieskolan och vuxenutbildningen har bildats. Arbetsgruppens ar-
bete bedrivs kontinuerligt enligt överenskommelsen. Arbetsgrup-
pen rapporterar till styrgruppen.

• Styrgruppen och arbetsgruppen arbetar vidare med frågan om
samlokalisering av personal från Strömsunds kommun och Arbets-
förmedlingen, t ex under en dag per vecka.

• Styrgruppen och arbetsgruppen arbetar med frågan om samverkan
kring lokala, regionala och nationella bristyrken.

• Den uppsökande verksamheten kopplad till målgruppen har utö-
kats i samverkan med projekt UVAS och ansvarig för det kommu-
nala aktivitetsansvaret.
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 4 
datum 
2015-11-06 

Förvaltning 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Holmquist 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
• Övriga samverkansområden 

 
• Målet att inrätta 15 ungdomsjobb under 2016 har inte uppnåtts. Vi 

beräknar att hälften av platserna kan tillsättas under 2016. Det är 
angeläget att satsningen kan fortsätta under 2017.  
 

• Samverkan mellan gymnasieskolan, socialtjänsten och Arbetsför-
medlingen har formaliserats för unga som  

o riskerar att hoppa av gymnasieskolan  
o som är i behov av kompenserande verktyg  
o har olika funktionsnedsättningar 

 
• Under 2016 samverkar Arbetsförmedlingen och kommunen kring 

tjänsten som etableringskoordinator. Lönekostnaden delas mellan 
parterna. Målsättningen är att stärka de nyanländas möjligheter till 
arbete under etableringstiden. Arbetsförmedlingen har aviserat att 
de inte kan bidra med lönekostnad under 2017. 

 
• Strömsunds kommun har under hösten beviljats medel för samord-

ning av insatser inom överenskommelsen. Från januari 2017 finns 
praktiska möjligheter att tillsätta samordnaren på 40% tjänst. 

 
• Strömsunds kommun och Arbetsförmedlingen deltar i ett nation-

ellt nätverk med totalt 15 kommuner för kunskaps- och erfaren-
hetsutbyte kring DUA-överenskommelsen. 

 
  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 4 
datum 
2015-11-06 

Förvaltning 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Holmquist 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
• Praktikplatser i den kommunala verksamheten efterfrågas i betyd-

ligt högre grad än vad som erbjudits under 2015 och 2016. 
 
Diagrammet nedan visar antalet förfrågningar om praktik inom 
kommunala verksamheter för 2015 och hur många som kunnat till-
godoses respektive hur många som inte kunnat tillgodoses. 
 

 
  

Diagrammet nedan visar antalet förfrågningar om praktik inom 
kommunala verksamheter för 2016 (tom september) samt hur 
många som kunnat tillgodoses respektive hur många som inte 
kunnat tillgodoses. 
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År: 2016   Upprättad datum: …2015-11-16…….. 

Process /rutin/system  Kontrollmoment  Kontrollansvarig   Metod Rapportering till  
Färdtjänst Uppföljning färdtjänst i 

egen regi 
Färdtjänstansvarig Utveckling år 2 i egen regi jmf med år 1 i 

egen regi och året innan återtagande. 
Uppföljning av antal tillstånd och resande 
samt ekonomisk uppföljning. 

KSAU, KS 

Uppföljning färdtjänst okt -16 Kostnad för färdtjänstresor ökar. Kostnad/Beslut 2014 (Externt) 7764 kr,  
                                                                                    2015 (Egen regi) 8732 kr, 
                                                       2016 (Beräknad kostnad för året) 9113 kr.  
 
Ökning i kostnad 2014/2015 ca: 12,5 %, ökning 2015/2016 ca: 4 %.  
 
Ansökningar 2015, 232st.  
2016 tom. okt          199 st. 
 
Antal aktiva tillstånd 2015/12, 560 st. 
                                           16/04, 507 st. 
                                           16/10, 562st. 

Vägbelysning Uppföljning 
energiförbrukning 

Gatu- markansvarig Energiförbrukning jämfört med 2012 års 
förbrukning innan byte av armatur 
påbörjats. 

KSAU, KS 

Uppföljning vägbelysning  
–okt 16 

Energiförbrukningen för vägbelysningen 2012 var 3 344 mkr. 2015 var energiförbrukningen 1 392 mkr dvs en sänkning med ca 
58 %. 
2015 tom aug var energiförbrukningen 795 tkr och 2016 tom aug 724 tkr dvs ca 9 % lägre.  

Kost Uppföljning nöjdhet med 
maten som levereras från 
kostenheten 

Kostansvarig Uppföljning gentemot Happy or not 
gubbe.  

KSAU, KS 

Uppföljning kost okt-16 Nöjdhet med maten enligt ”Happy or not” för skolan 
Vattudal/Hedenvind       60%   Bredgårds skola  77% 
Hjalmar Strömer             61% Backe  76% 
Hoting                             77% Gäddede  66% 
Hammerdal                     92% Tåsjö  77% 

 
Nöjdhet med maten på äldreboenden enligt enkät 
Hammerdal                   100% Backe  93% 
Gäddede                          95% Tåsjö  91% 
Strömsund                       89% Hoting  92% 
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År: 2016   Upprättad datum: …2015-11-16…….. 

Process /rutin/system  Kontrollmoment  Kontrollansvarig   Metod Rapportering till  
 Kost Förändringar inom 

kostverksamheten enligt 
beslut KS 150818 § 163 

Kostansvarig Redovisning av i vilket skede respektive 
förändring befinner sig. 
Följs upp varje tertial. 

KSAU, KS 

Uppföljning kost okt-16 Flytt av produktion av matlådor från Backe. Klart 
Sammanslagning till ett produktionskök i Hammerdal: Klart 
Kostenheten har ingen personal i förskolekök idag. Detta sköts av BKU. 
Brismarksgården: Maten till Brismarksgården till lagas i centralköket i Hoting enligt KS beslut. 

Investeringar Genomförande  Förvaltningschef Genomförande i förhållande till beslut. 
Följs upp varje tertial. 

KSAU, KS 

Uppföljning investeringar okt-16 Se bif fil 

 



Uppföljning investeringar oktober 2016

AVA
Investering Status

Åtgärder på Strömsunds ARV för att klara 
tillståndet 161021: Arbetet pågår och 1:a byggmötet hållits.

Ny luftbehandlingsanläggning Hammerdals 
reningsverk 161021: Pågår.

Ny luftbehandlingsanläggning Hotings 
reningsverk

161021: Dessa pengar överfördes  till Hammerdals RV. Nytt 
äskande till 2017 är prioriterat av KF.

Överbyggnad för kärlavfall Lidens ÅVC 160923: Påbörjat

Rörströms VA-verk, rening
161021: Installation av filer klart, men dåligt resultat. Ny 
konsult inkopplad. Utredning pågår.

Vattenskyddsområde etapp 1

161021: Våra svar på yttranden inskickade för Gäddede. 
Telefonmöte med Lst idag. För Backe och Rossön måste 
mer undersökningar göras och ärenden återkallade hos Lst. 

Vattenskyddsområde etapp 2 Ej lämnat till Länsstyrelsen än. Vi avvaktar etapp 1.

Vattenskyddsområde etapp 3 Ej påbörjat. 

Bevakning/larm VA

161021 Pågår. Our Energy slutför nu de påbörjade 
objekten, sedan bryter vi med dom. Ny plattform, kontoll 
med IT vad den plattformen kräver.

Effektivisering slam, reningsanläggning, 
Norråker 161021 Pågår

Vattentäkt Hoting

161021: De pengar som avsatts är upparbetade.  Sweco har 
utrett och gjort ett principförslag till omyggnad. Förslag på 
biologisk behandling kräver pilotförsök. Inga 
investeringsmedel till 2017 för ombyggnad beviljade.

Fastighetsförvaltningen

Byte belysningsarmeturer alla orter

20161014 Hammerdal 80% klart, Hoting ca 80 % klart, 
Backe väntar vi i pris från Leverantör. Gäddede utförs till 
hösten, Strömsund ca 50% klart val av armaturer håller på 
att tas fram.

Markiser till särskilda boenden 20160923 klart 

Brandskyddsåtgärder
20160923 Väntar in Boendeplan för bedömning vilka som 
är gruppboenden

Diskinlämning centralkök Hoting Klart

Byte golvbeläggning simhall Hoting 20161014 Väntar på pris från leverantör

Motorvärmare Soltorpet Hammerdal Klart

Regn/vindskydd förskolor Klart
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Sporthallen Hjalmar Strömer, golv, vent, entré 
baksidan 25106

20160205: Projektering pågår. Utökad omfattning med 
RWC i anslutning till läktaren. Utskick Mars. Utförs 
sammaren 2016. Anbudsförfrågan ventilationen utsänd , 
sista anbudsdag 20160524. Ett anbud inkom på över 4 milj . 
Upphandlingen avbruten 20160601. Ny upphandling 
planerad till hösten. 20161019: Entrébygget ändrat från 
etapp 3 till etapp1 pga uteblivna investreingsmedel, 
påbörjat, beräknas klart vid årsskiftet                                       

Upprustning Forsgården inkl projektering 
21108

20160205: Nästan klart. Återstår trädäck i anslutning till 
matsalen                                                                                     
20161019: Beräknas klart 20161130

Ombyggnad matsal, byte köksmaskiner 
Vattudal 23307 Klart 
Kokgryta med installation, Vattudalsköket 
35002

20160205: Grytan installeras v 1610. Arbetet klart 
20160311

Ny Sporthall 

20160205: Bygglovsansökan 20160422.             20160428 
Utskick. Två anbud inkom. Attacus antagna som 
entreprenörer anbudssumma 17 670 000. Projektering 
startar mitten av augusti                                                                                                                       
20161019: Grundläggningen klar. Tätt hus beräknas till 
årsskiftet.

Lokaleffektiviserning skolor

160208. Beslut fattat av KS om att projektera. Info till 
personal 160127. Första styrgruppsmöte 4/3. Ambitionen 
är att ha ett förslag den 10 maj. Finns 7 645 Mkr avsatt. 
Beslut att "köra igång" finns ej trots att medel är avsatta i 
inv.budgeten.

Lokaleffektivisering skolor Frostviken

160520. Styrgrupp arbetar med att förtydliga ett 
lokalprogram. Arkitekt vidtalad i april. Inväntar nu respons 
från verksamheten på det andra utkastet av lokalprogram 
(går lite långsamt…). Grov kalkyl gjord av KS,JP,LM o PD. 
Landar på totalt 20 Mkr. 5 Mkr äskat inför 2017. 161019. 
Lokalprogram klart. Första förslag på ritning klart v. 43.

Armeraren 25103 20160205: Projektet pågår slutbesiktning Etapp I 
20160603. Verksamheten flyttar in 20160801. Etapp II 
påbörjas när lokalerna är tomställda.                                        
201161019: Arbetet beräknas klart 20161115

Gator / mark

Byte lekutrustning

Offert från Skanska är begärt. Planeras påbörjas Maj/juni    
( 2016-03-02 ).  Utrustning och arbetet beställt 20160427. 
Planeras påbörjas maj och beräknas vara klart början juni. 
Klart 20160615, justeringar görs inför nästa sommarsäsong.



Uppföljning investeringar oktober 2016

Vägbelysning

Sista etappen ej påbörjad. Planeras påbörjas april/maj   ( 
2016-03-02 )Åtgärder som kvarstår är riktning av 
belysningsstolpar samt genomgång och upprustning av 
elskåp. 2016-10-26: Klart utom ombyggnad elskåp i 
Tåsjöområdet, beräknas klart till årsskiftet.

IT

Anpassning IT infrastruktur administration och 
skola

20161019: Beräknas nyttjas löpande under 2016, utreder 
lösning för gästnät och MDM kontra brandväggar. 
20161019:  Uppskatta att nyttja ca 400 tkr under 2016.       

IT-kommunikationsutrustning Folkets hus
20160411: Beräknas nyttjas Q3 2016 osäkert hur Gästnät 
ska lösas. 20191019: Klart

Gemensam infrastruktur
20160411: Från 2015 beräknas nyttjas Q3. 20161019: 
Kommer att nyttjas helt under november.

Kost

Serveringsdisk Vattudalsskolan Klart



Strömsund 2016-10-21 

______________________________________________ 

Information till KSAU 161108 
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1. AÄ gardirektivet              

1.1 Syfte och ändamål 
Bolaget ska leverera värme till anslutna abonnenter och skall vara en viktig resurs i 
energiomställningen. 
 
Bolaget ska uppfattas som en nära, trygg och långsiktigt säker leverantör som 
erbjuder miljöanpassade värmelösningar för god totalekonomi. 

1.1.1 Bolagets uppfyllelse av Ägardirektivets syfte och mål   
Till Jämtlandsvärmes Fjärrvärmenät är ca 400 abonnenter anslutna varav ca 300 
utgörs av privata bostäder (villor) och resten utgörs av flerbostadshus, 
affärsfastigheter och industribyggnader. Budgeterad försäljning 2016: ca 36 000 
MWh.  
 
Värmeproduktionen sker i huvudsak i värmeverket på Ramselevägen samt från en 
panna i före detta sjukhusets panncentral (byggd 2009).  
 
Jämtlandsvärme driver även fjärrvärmeanläggningar i Backe, Rossön, Hoting, 
Hammerdal samt i Kyrktåsjö. Vi planerar att under 2017 bygga ny 
fjärrvärmeanläggning samt ett fjärrvärmenät i Gäddede för att kunna erbjuda 
anslutning till fjärrvärme där det är tekniskt möjligt även i Gäddede. 
 
Jämtlandsvärme har medverkat till att oljeberoendet i kommunen har minskat kraftigt 
och är aktiva i rådgivning, räkneexempel samt i marknadsföring för att fler 
fastighetsägare ska ansluta sig till det klimatsmarta alternativet som fjärrvärme 
innebär.   

1.2 Verksamhetskrav 
Bolaget ska: 

1. Tillhandahålla värme till anslutna abonnenter på ett tillfredställande sett 
2. Förvalta och underhålla bolagets anläggningar 
3. Aktivt leda erforderlig utveckling och förbättring av bolagets 

verkasamhet 
4. Anpassa utrustning och bränslen för att sänka bolagets kostnader och 

minimera utsläpp till vatten och luft 
5. Aktivt marknadsföra sina tjänster för att vinna nya kunder 

 

1.2.1 Bolagets uppfyllelse av Ägardirektivets verksamhetskrav 
1. Bolaget tillhandahåller värme till anslutna abonnenter på ett 

tillfredställande sett. Endast 3 driftstärningar under 2015 som drabbade 
kund. 

2. Bolagets fokus ligger hela tiden på att förvalta och underhålla bolagets 
anläggningar för att på så sätt få bästa verkningsgrad samt bästa 
möjliga arbetsmiljö för personalen. 
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3. Vi arbetar ständigt med förbättringsarbete som märks både när det 
gäller minskad miljöpåverkan samt ökad lönsamhet i bolaget. 

4. Utrustningen och bränslet är nyckelfrågor i vår verksamhet. Vi kan se 
på andelen bio-eldad bränsle i våra anläggningar de senaste åren att vi 
lyckats väldigt bra med detta arbete. Det minskar miljöpåverkan och 
ökar lönsamheten. Här nedan ser ni en tabell som visar att vi varje år 
sedan 2013 ökar andelen biobränsle i våra anläggningar. Det minskar 
oljeberoendet och innebär direkt en minskad miljöpåverkan. 

 
 
 

5. Vi arbetar med marknadsföring i samarbete med ägarnas informatörer. 
Bolaget har som mål att ansluta 8 nya kunder varje år eller 144 Mwh. 
2015 anslöt bolaget ca 350 Mwh. 

1.3 Särskilda verksamhetskrav 
1.   Bolaget ska följa kommunstyrelsens utfärdade tidsplaner som gäller 

för kommunens övriga verksamheter, vad gäller ekonomisk 
rapportering som budget, bokslut och delrapportering. 

2. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har rätt att under året 
löpande kalla bolagets ledning för information om bolagets 
verksamheter och ekonomi. 
Bolaget redovisar aktuellt läge inom verksamheten samt viktigare frågor 
två gånger per år till kommunstyrelsen samt en gång per år till 
kommunfullmäktige. 

 

1.3.1 Bolagets uppfyllelse av Ägardirektivets särskilda verksamhetskrav 
1. Bolaget följer kommunens tidplaner 
2. Bolaget deltar och redovisar aktuellt läge inom verksamheten när 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kallar. 
Bolaget delger även ägarna protokoll från varje styrelsemöte som 
bolaget håller. 
 
Ägarnas anlitade revisor, PWC, rekommenderar att: 
”ägardirektiven förtydligas när det gäller a) önskad återrapportering till 
ägaren samt b) de kommunala befogenheterna bolaget omfattas av.  
Former för återrapportering av hur kommunala ändamålet och 
kommunala befogenheterna behöver formuleras i ägardirektiven.” 
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1.4 Ekonomiska mål 
1. Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och sträva 

efter en utveckling som ger förutsättningar för ekonomisk stabilitet. 
2. Bolaget ska konsolideras för att på egen hand klara normala 

investeringar. Större investeringar görs i samråd med ägarna. 
3. Bolaget ska verka för ett lägsta möjliga energipris för anslutna abonnenter 

samtidigt som en rimlig vinst uppnås 
4. Bolagets ägare ska erhålla en årlig avkastning på 15 % på aktiekapitalet.  

    

1.4.1 Bolagets uppfyllelse av Ägardirektivets ekonomiska mål 
1. Bolagets arbete med att tänka affärsmässigt samt att ständigt hitta 

effektiviseringsmöjligheter innebär att vi under ett antal år haft en stabil 
ekonomi och uppfyllt målen i vår affärsplan. 

2. Enligt styrelsebeslut skall så långt möjligt konsolidering ske i syfte att 
bolaget själv ska kunna genomföra mindre investeringar utan behov av 
kommunal borgen och upplåning. 
Då vi under flera år byggt ut näten så ökar vi samtidigt möjligheten att 
kunna expandera med bra avkastning. Från och med 2012 riktar vi i första 
hand in oss på förtätning av näten som inte kräver några stora 
investeringar för att öka försäljningen.  
Tack vare att vi aktivt ser över och omförhandlar leverantörsavtal, 
effektiviserar anläggningar samt fokuserar på att minska kostnader 
så kommer vi 2017, för 4:e året i rad, inte behöva höja prislistan för 
fjärrvärme. 
Till ägarna betalas varje år, efter bolagsstämman, en avkastning på 15 % 
på aktiekapitalet ut. 
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2. Bolagets Mätbara mål 2016 
Jämtlandsvärmes styrelse har fastställt nedanstående mätbara mål för 2016 

 
 

3. Bolagets internkontrolplan 2016 
Jämtlandsvärmes styrelse har fastställt nedanstående internkontrollplan för 2016 
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4. OÄ vriga Handlingsplaner 

4.1 Jämtlandsvärmes handlingsplan utifrån CEMRs deklaration 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2006 att underteckna CEMRs deklaration 
för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.  
Bolaget beslutade den 17 september att anta en handlingsplan utifrån CEMRs 
deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män som började gälla från och med 
den 17 september 2014 
 

4.1.1 Bolagets uppfyllelse av handlingsplan 
Bolaget rapporterar till ägarna vid varje bolagsstämma.  
En aktivitet som genomfördes under våren 2016 var till exempel att tillsammans med 
kommunens verksamhetscontroller granska om arbetsmiljön hos Jämtlandsvärme 
lämpar sig för både kvinnor och män.  
Granskningen visade att arbetsplatsen lämpar sig för både kvinnor och män.  
 

4.2 Jämtlandsvärmes handlingsplan utifrån kommunens program för 
inflyttning och integration. 
Utgångspunkt för Jämtlandsvärmes handlingsplan för inflyttning och integration är 
kommunfullmäktiges antagna Program för inflyttning och integration 2014-2015 (KF 
2014-04-16, § 24)  
Syftet med integrationsarbetet är att alla invånare ska ha möjlighet att vara delaktig i 
samhällslivet och att mångfalden är en styrka som bidrar till att utveckla och förbättra 
Strömsunds kommun. 
 

4.2.1 Bolagets uppfyllelse av handlingsplan 
Bolaget rapporterar till ägarna vid varje bolagsstämma 
En lyckad aktivitet som genofördes under hösten 2016 var en utbildning med samtlig 
personal kopplad till medborgarnas behov ur ett integrationsperspektiv. 
Utbildningen genomfördes under leding av Elisabet Lindholm på FUF och var väldigt 
intressant och uppskattad. Samtliga politiker inom bolaget var inbjudna samt 
kundtjänstens personal. 
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4.3 Jämtlandsvärmes handlingsplan utifrån kommunens 
Tillgänglighetsplan 
Utgångspunkt för Jämtlandsvärmes aktivitetsplan för tillgänglighet är 
kommunfullmäktiges antagna Tillgänglighetsplan (KF 2014-06-11, § 57) 
Enligt statliga Boverket kan tillgänglighet indelas i fem delar: organisatorisk, fysisk, 
social, psykisk och ekonomisk tillgänglighet. Att arbeta med tillgänglighet innebär till 
exempel att såväl information som fysisk miljö görs användbar för alla.   
 
4.3.1 Bolagets uppfyllelse av handlingsplan 
Bolaget rapporterar till ägarna vid varje bolagsstämma 
En viktig del i denna handlingsplan är att fortsätta erbjuda platser för 
arbetsträning/arbetsprövning. 
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5. Politiska prioriteringar och framtid 

5.1 Politiska prioriteringar 2017-2018 för Strömsunds kommun 
Jämtlandsvärmes arbete och förutsättningar stämmer i sin helhet mot de politiska 
prioriteringar gällande miljöpåverkan och ytterligare anslutningar som är gjorda för 
perioden 2017-2018. 
 
    Arbeta för minskad klimatpåverkan 
  Arbeta för ytterligare förtätningar inom befintligt fjärrvärmenät  

5.2 Framtidens Marknad 
Det är av stor vikt att försäljningsvolymen kan bibehållas på minst nuvarande nivå. 
De faktorer som verkar i motsatt riktning är befolkningsminskningen med nedläggning 
av skolor och rivning av bostäder som följd, varmare klimat samt kundernas 
energibesparingsåtgärder. 
 
En möjlig potential för framtida nyanslutningar är totalt c:a 0,1GWh/år (ca 8 villor). 
Investeringen motsvarar cirka 1,5 Mkr. 
 
Dagens konkurerande energipriser, el och olja, ligger på rekordlåga nivåer. Detta gör 
vårt arbete med nyförsäljning svårare. Vi kommer att fortsätta att berätta om 
fjärrvärmens fördelar (tyst, liten installation och ej kapitalkrävande) och kommer att 
fortsatt att marknadsföra oss mot villaägare i främst i de områden där vi redan byggt 
stamledningarna. 
 
Vi kommer framöver även att arbeta mer med kundvård då våra kunder blivit många 
fler. Att hjälpa våra kunder med effektivisering minskar samtidigt våra förluster i näten 
och ger högre utbyte för rökgaskondenseringen. Många fjärrvärmecentraler (från 80-
talet) börjar också bli till åren och bör ses över/bytas ut. 

5.3 Produktionsanläggningar 
Jämtlandsvärme arbetar nu med att ta fram ett förslag till en fjärrvärmeanläggning till 
Gäddede samhälle med tillhörande fjärrvärmenät. Denna anläggning ska kunna 
ersätta koncernens nuvarande värmeanläggningar vid skolan, före detta 
kommunkontoret samt anläggningen vd hyreshusen på Brogatan. 
 
En ny spetsanläggning i Rossön är under byggnation som ska stötta när 
fastbränslepannan inte orkar med vid högre effektbehov. 
 
Underlag för att upphandla en flyttbar ”katastrofpanna” tas nu fram. Tanken är att den 
ska gå koppla in vid samtliga anläggningar om behov uppstår. Pannan kommer vara 
stationerad i Hoting och användas som reservpanna där vid behov. 
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6. Ekonomi / Finansiering  

 
6.1 Ekonomisk utveckling 
Bolaget har under senare år lyckats hålla ett rörelseresultat motsvarande bolagets 
affärsplan. Anledningen till detta är vårt uthålliga kvalitetsarbete, noggranna 
bränsleupphandlingar samt kostnadsmedveten och kunnig personal. 
 
Här nedan är en tabell som visar utfallet per år från 2011 samt prognos 2016 och 
budget 2017. 
 

 

6.2 Resultat 
Resultatet är främst beroende av effektiviseringar inom bolaget, försäljningsvolymen 
samt utvecklingen av bränslekostnaderna. 
 
Vad gäller försäljningsvolymen bedöms att den kan behållas på sikt. 
Vi har lyckats minska våra egna kostnader och bedömer att ett uthålligt 
rörelseresultat på 2,5 – 3,0 Mkr de närmaste åren bör vara möjligt. 

6.3 Upplåning 
Den sammanlagda upplåningen tom sista september 2016 uppgår till 46,0 Mkr.  
 
 
 



2016-10-25 

Organisation 
• Styrelse: 7 ordinarie ledamöter (2 kvinnor), 7 ersättare (4 kvinnor)
• Administration: 5 (3 kvinnor)
• Fastighetsskötare: 10 (2 kvinnor)
• Totalt 38 % kvinnor i bolaget.

Ekonomi 2015 (bokslut) 
• Omsättning: 55 282 795 kr
• Resultat före skatt 3 767 576 kr
• Avkastningskrav enligt ägardirektiv: 5 % av aktiekapital. Avkastning enligt bokslut 50 %
• Soliditetsmål enligt ägardirektiv: 20%. Soliditet enligt bokslut 39,9%
• Bolaget betalar 0,25 % i borgensavgift vilket blir 101 250 kr för aktuell skuld om 40 500 000

kr.

Redovisningsregelverk 
Bolaget avser att, 2017, gå in i redovisningsregelverket K3. Detta lämpar sig mycket väl för företag 
inom fastighetsbranschen då regelverket tillämpar komponentredovisning. Detta innebär att 
underhåll omfattande betydande komponenter som t.ex. takbyte, fönsterbyte, fasadrenoveringar 
etc. kan aktiveras. Det vill säga de hamnar på balanssidan och skrivs av i stället för att i sin helhet 
belasta resultatsidan. Detta innebär med andra ord att den totala underhållsvolymen kan ökas vilket 
är av stort värde då underhållsbehovet är mycket stort och till stora delar akut. 

Fastighetsvärdering 
Strömsunds Hyresbostäder har låtit värdera sitt fastighetsbestånd. Värderingens resultat pekar på ett 
marknadsvärde om 222 850 000 kr. Detta kan jämföras med taxeringsvärdet som är 154 547 600 kr 
och det redovisade värdet om 69 552 909 kr. 

Fastigheter – aktuellt 
• Strömsunds Hyresbostädert har förvärvat en fastighet om totalt 21 lägenheter i centrala

Hammerdal, Hammerdal 5:4. Fastigheten har god tillgänglighet och ligger i omedelbar närhet
till affärscentrum

• Före detta servicekontoret i Gäddede byggs om till hälsocentral och apotek. Etableringen ger
fördelar ur ett tillgänglighetsperspektiv samt att det för bolagets del, innebär att en långvarig
vakans upphör

• Bolaget har en stor efterfrågan på bostäder i centrala Strömsund. Av drygt tvåhundra
intresseanmälningar rör de flesta mindre lägenheter i Strömsunds tätort. Detta öppnar upp
för nybyggnation och Strömsunds Hyresbostäder har begärt planbesked gällande utökade
byggrätter, från två till fem våningar, på tomterna Björnen 4 och Katten 14. Kommunen har
lämnat positivt planbesked.

Bilaga 7



 

Nytt verksamhetssystem 
Strömsunds Hyresbostäder har investerat i ett nytt verksamhetssystem, Vitec. Systemet består av 
delarna ”Hyra”, !”Teknisk förvaltning samt ”Portal” där delarna ”marknad” och ”mina sidor” 
(webbaserat) ingår. I ”marknad” lägger bolaget ut lediga lägenheter och på ”mina sidor” anmäler 
kunden sitt intresse. Systemet ”matchar” kundens önskemål och krav mot de specifika lägenheternas 
egenskaper och när lägenheten uppfyller kundens önskemål och krav, går erbjudande ut.  

Kundfokus 
• Strömsunds Hyresbostäder mäter kontinuerligt kundnöjdheten bland hyresgästerna (NKI). 

Synpunkter gällande specifika problem följs upp och återkopplas direkt genom personlig 
kontakt med hyresgästen 

• Boinflytandekommitté hålls två gånger per år, där styrelsens arbetsutskott tillsammans med 
representanter för hyresgästföreningen, diskuterar aktuella problem, utvecklingsområden, 
aktiviteter m.m. 

• Alla hyresgäster bjuds varje år in till ”bomöten”. Mötena fördelas på åtta tillfällen där 
hyresgästerna får information om bolagets verksamhet samt har möjlighet att diskutera 
problem och lämna synpunkter.  

Nya fordon och maskiner 
Bolaget har köpt in två nya skåpbilar av märket Peugeot. Bilarna uppfyller Euro 6-standard och klarar 
alltså EU:s normer vad gäller utsläpp. Personalen är mycket nöjda med bilarna och de upplever förar-
/arbetsmiljön som mycket god. En ny grönytemaskin har också köpts in. Maskinen är utrustad med 
en effektiv och miljövänlig diselmotor som tillsammans med det stora klippdäcket bidrar till en 
effektiv grönyteskötsel. Maskinen har en mycket god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljö ur ett helhetsperspektiv 
Förutom att bolaget fokuserar på en god fysisk arbetsmiljö med bra fordon och maskiner så har den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön centrala roller i bolagets arbetsmiljöarbete. Undersökningar 
vad gäller upplevd arbetsmiljö görs löpande, följs upp och i den mån det behövs, vidtas åtgärder. 
  



 

Förvaltning 
• Strömsunds Hyresbostäder arbetar med femåriga underhållsplaner där fokus ligger på att 

prioritera rätt åtgärder, framförallt utifrån behov, men också utifrån ett energi- och 
miljöperspektiv 

• Att handla rätt är en viktig del i bolagets ekonomi. Att faktiskt kontrollera och följa upp att 
beställda varor och tjänster motsvarar beställd mängd och kvalitet, har en central roll, den 
som är beställare ska alltid granska fakturorna. Bolagets delegations- och attestordning är 
styrande när det gäller detta arbete 

• Bolaget handlar upp tillsammans med kommunen. Detta skapar förutsättningar för flera 
leverantörer inom samma gren, vilket ger förutsättningar för förnyad konkurrensutsättning, 
vilket i sin tur leder till bättre priser med god trygghet vad gäller utförande och kvalitet 

• I de fall standardhöjningar blir resultatet vid underhåll, hyresläggs den delen som kan anses 
vara just standardhöjande 

• Bolaget söker aktivt statliga bidrag.  

Styrelsen 
Bolagsstyrelsen fokuserar på ett effektivt styrelsearbete där ekonomi och juridik ingår som självklara 
delar. Utbildningar genomförs löpande, framförallt via branschorganisationen SABO. 
 
Stefan Jönsson 
Vd 
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Redovisning av projektmålen INTILL projektet 2016-10-19 

1. Klustersamverkan  

Lokal samverkan inom destinationen har främst skett inom: 
Operativ samverkansgrupp för samverkan mellan destinationsbolaget, kommunernas turistbyråverk-
samhet och turistnäringen: Destinationsbolaget, kommunala turistchefer, representanter från turist-
näringen, flygplatsen. 

Styrgrupp för styrning av projektet och destinationsbolaget: Kommunalråd och näringslivet.  

Regional Samverkan: 
Destination South Lapland är medlemmar i Jämtland Härjedalen turism och Region Västerbotten 
Turism. 

Samverkan sker med de andra destinationerna i INTILL–projektet, Hemavan Tärnaby och Gold of 
Lapland, senast kring ett nytt system för inhämtning av besöksinformation.  

2. Internationalisering 

En exportgrupp för företag som vill jobba mot utländska researrangörer startas under december. 
Medverkande företag får följande:  

• Medverka gratis i agentmanualer  
• Internationell marknadsföring 
• Hållbarhetsutbildning 
• Exportutbildning  
• Introducerad för researrangörer 
• Medverka under relevanta besök av researrangörer 
• Medverka under relevanta journalistbesök 
• Hjälp med prissättning 

Under hösten har fortsatt arbete mot utvecklingen av nödvändig infrastruktur för att kunna nå en 
internationell marknad gjorts. En motion ligger i riksdagen om utredning för statligt stöd till en ny 
landningsbana. Region Västerbotten kommer höra förslaget i början av nästa år för att om möjligt 
införa en investering i Västerbottens Länstransportplan. Ett arbete med Business Sweden har påbör-
jats för att få hjälp kring nya privata investeringar.  

Utvalt innehåll från hemsidan översätts nu till engelska, tyska och finska. 

3. Varumärkeskännedom 

Under hösten kommer en ny marknadschef rekryteras och därför har vi inte gjort en marknadsplan 
för 2017 ännu. Dock kommer det vara mindre mässor och mer rörlig bild, sociala medier och vårt 
egna magasin till sommaren.  
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Följande har genomförts under 2016: 

Sverige 

• Wintershow  
• Sportfiskemässan 
• Vildmarksmässan 
• Marknadsföring inför Sommar/Vinter 
• IKSU Umeå 
• Grand hotell Västerbottensdagarna 
• Caravan show 

Övriga marknader 

• Bussvisningsresa flera marknader 
• Swedish Workshop  
• Journalistbesök Frankrike 
• Tbex bloggare på besök från USA, England, Ryssland 

Holland 

• Migrationsmässa Houten 
• Journalistbesök Promotor Vildmarksvägen 

Tyskland/Österrike 

• Marknadsföring i samband med charter till Umeå  
• Visningsresor researrangörer 
• Tour natur Dusseldorf 
• Alpinmesse Innsbruck 

Norge 

• Road Show Vår 

Finland 

• Event för buss/resebolag med Wasaline 
• Stormässan Vasa 
• Student Ski på Wasaline 
• Rewell Center 
• Annonsering inför sommar/vinter 
• köpmannamässa Jakobsstad 
• Försäljningsturné Vasa 
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4. Strategisk Destinationsutveckling 

En ny hemsida är klar, kopplad till Jämtland Härjedalen turism. Under hösten påbörjas ett arbeta 
kring digitalisering av vandringsleder och skoterleder.  

5. Från Turistbyrå till turistiskt utvecklingscenter 

Samarbete kring flera frågor görs idag. Kommande års samarbete kommer handla mycket kring det 
gemensamma magasinet.  

Övrigt, Stark ökning av besökare 

De insatser som har gjorts har resulterat i en positiv utveckling av besök i destinationen. Efter en 
avslutad sommarsäsong ser vi att vi har haft en stark ökning av antalet gästnätter i Destination South 
Lapland i år. Hittills har vi nästan 12000 fler gästnätter än under samma period året innan. Det inne-
bär en ökning på nästan 6% under årets första 8 månader, jämfört med 0,7 % året innan. En förkla-
ring kan vara att vi nu börjar få en fungerande destinationsorganisation som kan bemöta den ökade 
konkurrensen mellan destinationer och den moderna resenärens behov av digital tillgänglig inform-
ation.  

Efter att ha minskat under 2015 har vi nu en kraftig ökning av antalet gästnätter under vintersä-
songen. Efter en minskning på 3 % under 2015 ökade vintern med över 7 % i år. Besök från alla länder 
ökar men det är främst våra nordiska grannländer som står för den största ökningen. Finland har ökat 
kraftigt. Här ser vi att satsning på infrastruktur i samband med de insatser som gjorts i Österbotten 
har gett resultat.  

Vi ser på strömmarna av trafik till våra hemsidor att sommarens aktiveteter och produkter är slår alla 
rekord i populäritet. Vandring är hett just nu och så har vi Vildmarksägen där antalet besökare på 
hemsidan har mer än fördubblats under de senaste åren. Mycket av trafiken under sommaren kom-
mer i husvagn eller husbil och många bor i egen eller hyrd stuga och hamnar då utanför statistiken. 
Trots detta ökar sommarens gästnätter med över 5 %. 

Sammanfattning av statistik: 

Destination South Lapland   

Totalt första 8 månaderna  
2014 197 765   
2015 199 201 1 436 +0,73 % 
2016 211 032 11 831 +5,94 % 

Sommar  
2014 120 716   
2015 122 114 1 398 1,16 % 
2016 128 372 6 258 5,12 %  
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Vinter   
2014 54 291   
2015 52 500 -3,30 % 
2016 56 423 +7,47 % 

Strömsund 
 
Totalt första 8 månaderna 
2014 81 582  
2015 81 780 +0,24 % 
2016 83 940 +2,64 % 

Sommar   
2014 62 468  
2 015 62 363 -0,17 % 
2 016 63 282 1,47 % 
 
Vinter   
2014 15 739  
2015 14 634 -7,02 % 
2016 15 330 +4,76 % 
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Blad nr 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-08  17  
     

     

Justering (Sign) 
  

 

§ 223 Dnr 2016.355 022 
 
Finansiering av tjänster inom integration med mera  

Primärkommunala samverkansrådet har tidigare beslutat att ur den ge-
mensamma potten finansiera tjänster inom integration, demografi, sta-
tistik och analys samt kompetensutveckling.  
 
Vid primärkommunala samverkansrådets möte den 16 maj 2016 beslu-
tade rådet att 

• upphäva tidigare beslut om fortsatt finansiering av tjänster inom inte-
gration m.m.   

• rekommendera länets kommuner att besluta att 
 
- kommunen avsätter medel för ett av Region Jämtland Härjedalen lett 

projekt om integration för åren 2015 och 2016 

- medlen tas ur de statliga medlen för integration som kommunen erhål-
lit för 2016 

- medlen överförs till Region Jämtland Härjedalen under år 2016 
 
Den totala kostnaden för länets kommuner är 1 450 000 kronor för 2015 
och 2016. Strömsunds kommuns andel är 133 545 kronor. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag till beslut 

1. Strömsunds kommun avsätter 133 545 kronor för ett av Region Jämt-
land Härjedalen lett projekt om integration för åren 2015 och 2016. 

 
2. Medlen anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 

(extra statsbidraget). 
 
3. Medlen överförs till Region Jämtland Härjedalen under år 2016. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt framtids- och ut-
vecklingsförvaltningens förslag.  
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§ 223 forts. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Strömsunds kommun avsätter 133 545 kronor för ett av Region Jämt-
land Härjedalen lett projekt om integration för åren 2015 och 2016. 

 
2. Medlen anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 

(extra statsbidraget). 
 
3. Medlen överförs till Region Jämtland Härjedalen under år 2016. 
 
_____  
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§ 224 Dnr 2016.348 192 
 
Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2017 

Akademi Norr använder sedan 2009 en modell för långsiktig finansiering 
av stipendier och reseersättningar för studenter som genomför examens-
arbeten i kommunerna inom Akademi Norr.  
 
Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal exa-
mensarbeten man önskar ska genomföras i kommunen och anslår medel 
för finansiering av stipendier och reseersättning för detta. Modellen inne-
bär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensar-
beten.  
 
Varje examensarbete innebär ett maxbelopp på 13 000 kronor varav 3 000 
kronor är reseersättningar mellan studieort och examensplats. Eventuellt 
stipendium, 10 000 kronor, beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat 
till faktisk prestation.  
 
Akademi Norr´s utvecklingsavdelning har tillskrivit varje medlemskom-
mun och frågat hur många examensarbeten kommunen har som målsätt-
ning att stödja genom reseersättningar och stipendier under 2017. 
 
Under 2016 har Lärcentrum marknadsfört dessa stipendiemöjligheter för 
studenter, företag i kommunen och i den kommunala förvaltningen. Hit-
tills har två ansökningar om stipendium inkommit.  
 
Stipendierna är ett utmärkt sätt att marknadsföra kommunen eller företa-
get samtidigt som det ger möjligheter att utreda intressanta frågor. Kon-
takter med studenterna kan också vara viktiga i kompetensförsörjnings-
hänseende.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att genom reseersättningar och stipendier 
stödja tre examensarbeten under 2017.  

• Respektive förvaltning ansvarar för stipendie- och resekostnaderna när 
examensarbetena genomförs i den kommunala organisationen. 

• Framtids- och utvecklingsförvaltningen finansierar eventuella övriga 
stipendier och resekostnader inom ovanstående ram på tre st för 2017. 

• Marknadsföringen av stipendiemöjligheterna fortsätter under 2017. 
• Kommunens kontaktperson är Inger Eriksson-Liljegren, Lärcentrum. 
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§ 224 forts. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt framtids- och ut-
vecklingsförvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att genom reseersättningar och stipendier 
stödja tre examensarbeten under 2017.  

 
2. Respektive förvaltning ansvarar för stipendie- och resekostnaderna när 

examensarbetena genomförs i den kommunala organisationen. 
 
3. Framtids- och utvecklingsförvaltningen finansierar eventuella övriga 

stipendier och resekostnader inom ovanstående ram på tre st för 2017. 
 
4. Marknadsföringen av stipendiemöjligheterna fortsätter under 2017. 
 
5. Kommunens kontaktperson är Inger Eriksson-Liljegren, Lärcentrum. 
 
_____  
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§ 225 Dnr 2016.103 373 
 
Fortsatt verksamhet för Noden/Vindkraftscentrum  

Energimyndigheten driver Nätverket för vindbruk i samarbete med fyra 
noder med ansvar för var sitt kompetensområde: 
 
• Arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll – Strömsunds kommun 
• Näringsliv- och affärsutveckling – Regionförbundet i Kalmar län 
• Planerings- och tillståndsfrågor – Länsstyrelsen Halland 
• Utbildning- och kompetensfrågor – Högskolan på Gotland 
 
Nätverket sprider kunskaper och erfarenheter om vindkraft på uppdrag 
av regeringen. Varje år stöttar Nätverket regionala initiativ vars erfaren-
heter hela landet sedan kan dra nytta av. Målet är en väl förankrad och 
bra lokaliserad utbyggnad av vindkraft som genererar lokalt mervärde.  
 
Nodverksamheten i Strömsunds kommun genomförs av Vindkraftcent-
rum som i sitt nationella uppdrag utgår från erfarenheter gjorda i 
Strömsunds kommun och Jämtlands län.  
 
Energimyndighetens beslut om nuvarande nodverksamhet i Strömsunds 
kommun omfattar perioden 1 april 2016 – 31 mars 2017. För fortsatt drift 
av noden via Vindkraftscentrum krävs en ansökan till Energimyndighet-
en och positivt beslut från myndigheten.  
 
Genom ett nytt nodbeslut kan Vindkraftcentrum bland annat fortsätta sitt 
arbete med:  
• utveckling av planeringsverktyget i skarpt läge 
• kompetensutveckling till exempel en vindkraftsteknikerutbildning på 

distans och ytterligare områden för kompetensutveckling som exem-
pelvis bladteknik med mera 

• att pröva former för offentlig uppväxling av utvecklingsmedel som en 
del av planeringsverktyget 

• att utreda vilka arbetsuppgifter som utförs idag och hur framtidens 
drift och underhåll kan te sig 

• testcentret för vindkraft i kallt klimat 
• branschforum för företagen 
• hemsida och databaser för kommunikation 
• valideringsmöjligheter för nyanlända för att komma in i branschen 
• rekryteringsverktyget 
• kunskapsuppbyggnad och förmedling av affärsmöjligheter 
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§ 225 forts. 

Framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag till beslut 

• Strömsunds kommun söker fortsatt uppdrag som projektägare för no-
den ”Arbetskraftsförsörjning – drift och underhåll” för tiden 1 april 
2017-31 mars 2019. Slutlig utformning av ansökan sker i dialog mellan 
kommunen och Energimyndigheten. 
 

• Strömsunds kommun medfinansierar uppdraget med hyreskostnaden 
för Vindkraftscentrum. 
 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt framtids- och ut-
vecklingsförvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Strömsunds kommun söker fortsatt uppdrag som projektägare för no-
den ”Arbetskraftsförsörjning – drift och underhåll” för tiden 1 april 
2017-31 mars 2019. Slutlig utformning av ansökan sker i dialog mellan 
kommunen och Energimyndigheten. 
 

2. Strömsunds kommun medfinansierar uppdraget med hyreskostnaden 
för Vindkraftscentrum. 

 
_____  
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§ 226 Dnr 2016.359 812 
 
Samarbete med Robin Bryntesson 

Robin Bryntesson är en elitskidåkare med sjukdomen diabetes typ 1.  
Robin har meriter som världsmästare (3x), svensk mästare, vinnare av ki-
nesiska upplagan av Tour de Ski, världscupsegrare och en 12e plats på 
det klassiska Vasaloppet. Under säsongen 2015/2016 har han satsat på 
långloppsvärldscupen, Ski Classics, som är ett TV-koncept som består av 
10 europeiska långlopp i längdskidor. 
 
Säsongen 2015-2016 har varit en intressant sådan. Robins mål och fokus 
har inte bara varit att gå ifrån en sprintsatsning, utan till en helhjärtad 
långloppssatsning och dessutom starta ett nytt skidteam i Ski Classics. 
Han har fått mer erfarenheter, både i skidspåret och hur mycket jobb det 
ligger till grund och hur många kostnader som ligger bakom ett skidteam. 
Det var någon som jämförde Robins jobb denna säsong med 11 stycken 
tjänster på ett skidförbund.  
 
Ski Team Novo Nordisk som teamet hette förra säsongen har en grund-
tanke i att visa att det är möjligt att satsa på elitidrott och prestera trots 
sjukdomen. 
 
Robin står inför en säsong med många nya utmaningar. Årets satsning 
kommer till största del vara att synas medialt i och med ett samarbete 
med tv-profilen Peter Jihde, där de kommer jämföra deras skid- och dia-
beteskunskaper. 
 
Skidsatsningen kommer denna säsong gå mot den Svenska långloppscu-
pen med nystartade klubben Sockertoppen IF. Han kommer även åka  
Vasaloppet och något lopp i Ski Classics.  
 
Robin kommer även att synas i norsk TV (NRK), under skid-VM i Lahti 
under slutet av februari. 
 
Han är en mycket god ambassadör för Rossön och kommunen. Kommu-
nen har under en lång tid haft ett marknadsföringssamarbete med Bryn-
tesson. 
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§ 226 forts.  

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunen tecknar avtal med Robin Bryntesson 
för ett belopp på 25 000 kronor för marknadsföring av Strömsunds kom-
mun och kommunchefen får i uppdrag att utforma avtalet. Medel anvisas 
ur kontot för marknadsföring 2016.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunen tecknar avtal med Robin Bryntesson för ett belopp på 
25 000 kronor för marknadsföring av Strömsunds kommun. 

 
2. Kommunchefen får i uppdrag att utforma avtalet. 
 
3. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2016. 
 
_____  
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§ 227 Dnr 2016.364  812 
 
Ansökan om att bli ambassadör för Strömsunds kommun 

Emil Martinsson, Hall-Håxåsen, ansöker om att få bli ambassadör för 
Strömsunds kommun. 
 
Martinsson har haft stora skytteframgångar. 
 
Meriterna har vuxit till sig under åren: 
 
4:e plats OS Aten 2004 
VM     6 guld    5 silver    4 brons 
EM     5 guld    9 silver   10 brons 
SM    91 guld  33 silver   11 brons 
 
Siktet är inställt på framtiden med tävlingar som: 
 
2017  EM 10m Maribor      EM 50m Baku 
2018  EM 10m   ?                 VM Changwong 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunen tecknar avtal med Emil Martinsson 
för ett belopp på 25 000 kronor för marknadsföring av Strömsunds kom-
mun och kommunchefen får i uppdrag att utforma avtalet. Medel anvisas 
ur kontot för marknadsföring 2016.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunen tecknar avtal med Emil Martinsson för ett belopp på 25 000 
kronor för marknadsföring av Strömsunds kommun. 

 
2. Kommunchefen får i uppdrag att utforma avtalet. 
 
3. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2016. 
 
_____  
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§ 228 Dnr 2016.180 863 
 
Ansökan om marknadsföringsbidrag – *Dans för alla* 

*Dans för alla* vill göra en fredags-/lördagskväll i Strömsund där ung-
domarna själva är med från start. Allt ska vara med stil och lite extra på-
kostat som ger en kul stämning på kvällen. 
 
Det kommer bli en kväll med dans/disco. Både unga och gamla kommer 
att vara delaktiga och hjälpa till. 
 
*Dans för alla* ansöker om 10 000 kronor i bidrag till marknadsföring. 
 
Arbetsutskottets beslut 

Ansökan kompletteras med förslag till budget för evenemanget.  

 
_____  
 
Beslutsexp 
*Dans för alla* 
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§ 229 Dnr 2016.221 814 
 
Tillägg till Strömsunds kommuns beslut om reglering av 
snöskotertrafiken inom område Frostviken Väst 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 september 2016, § 86, att med stöd 
av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförord-
ningen (1978:594) bilda ett kommunalt regleringsområde, för körning i 
terräng med terrängskoter eller annat motordrivet fordon, inom område 
”Frostviken väst”. 
 
I beslutet finns 12 undantag från föreskrifterna i beslutet. För att under-
lätta arbetet med dispensgivning och för att förhindra missförstånd ser 
kommunen att även följande undantag från föreskrifterna ska läggas till 
beslutet: 
 
Projektering, byggande, installation eller underhåll av väg, kraftledning, gasled-
ning, vatten- eller avloppsledning, radio- eller teleanläggning samt vid byggande, 
underhåll och drift av anläggningar för friluftslivet 
 
Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
till undantagen från föreskrifterna i kommunfullmäktiges beslut den  
14 september 2016, § 86, även lägga till följande undantag från föreskrif-
terna:  
 
Projektering, byggande, installation eller underhåll av väg, kraftledning, gasled-
ning, vatten- eller avloppsledning, radio- eller teleanläggning samt vid byggande, 
underhåll och drift av anläggningar för friluftslivet. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt miljö- och bygg-
avdelningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Följande undantag från föreskrifterna läggs till undantagen i kommun-
fullmäktiges beslut den 14 september 2016, § 86.  
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§ 229 forts. 
 
Projektering, byggande, installation eller underhåll av väg, kraftledning, gasled-
ning, vatten- eller avloppsledning, radio- eller teleanläggning samt vid byggande, 
underhåll och drift av anläggningar för friluftslivet. 
 
Simon Högberg (M) deltar inte i beslutet. 
 
_____  
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§ 230 Dnr 2016.339 403 
 
Yttrande över remiss – Så når vi miljömålen i Jämtlands län! 
Utmaningar, goda exempel och åtgärder 2017-2020 

Strömsunds kommun har från Länsstyrelsen i Jämtlands län fått remiss 
om ”Så når vi miljömålen i Jämtlands län! Utmaningar, goda exempel och 
åtgärder 2017-2020”. Kommunen har att svara på remissen, samt att ta 
ställning till i remissen fyra ställda frågor. 
 
Det regionala miljömålsarbetet har två komponenter – ett regionalt miljö-
målsprogram och ett regionalt åtgärdsprogram. Remissen avser den 
andra komponenten – ett förslag till åtgärdsprogram för länets miljömåls-
arbete. Åtgärdsprogrammet är framtaget i samverkan med Skogsstyrelsen 
(Levande skogar) och genom dialog och möten med länets aktörer. 
 
I åtgärdsprogrammet finns det beskrivet hur Länsstyrelsen avser arbeta 
med uppföljning av miljömålen och hur programmet har tagits fram. Där 
finns också en beskrivning av hållbarhetsmål och Jämtlands läns speciella 
förutsättningar. Åtgärdsprogrammet beskriver vidare ett antal utmaning-
ar, goda exempel och åtgärder för länets miljömålsarbete 2017-2020. De 
miljömål som avhandlas är: 
  
• Begränsad klimatpåverkan 
• God bebyggd miljö  
• Giftfri miljö  
• Vattenmålen (Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvali-

tet, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning)  
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap  
• Storslagen fjällmiljö  
 
För var och en av ovanstående miljömål är ett antal åtgärder beskrivna, 
med syfte att kunna nå målet. För varje åtgärd finns dessutom en eller 
flera föreslagna aktörer. 
 
Kommunen har att ta ställning till: 
 
• om de beskrivna utmaningarna är korrekta, 
• om det finns en koppling mellan utmaningarna och de föreslagna åt-

gärderna, 
• om de föreslagna aktörerna för åtgärderna är korrekta, och 
• ifall kommunen föreslagits som aktör för en åtgärd – är det rimligt? 
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§ 230 forts.

Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till yttrande. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt förslag från miljö- och 
byggavdelningen.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga. 

_____ 
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Yttrande över remissen Så når vi miljömålen i Jämtlands 
län – Utmaningar, god exempel och åtgärder 2017-220 

Strömsunds kommun anser att åtgärdsprogrammet kan ge länets aktö-
rer en god vägledning och ett gott stöd för sitt arbete med miljömålen. 
Programmet är välskrivet och innehåller många goda exempel på åt-
gärder för att kunna nå miljömålen. Åtgärdsprogrammet försöker dess-
utom ta hänsyn till de speciella förutsättningar som finns i Jämtlands 
län (vilka dock kan skilja sig även inom länet). Kommunen tycker också 
att det är bra att Länsstyrelsen årligen avser att följa upp aktörernas ar-
bete med målen.  
 
Strömsunds kommun anser att de i åtgärdsprogrammet beskrivna ut-
maningarna för länet verkar relevanta. Även kopplingarna mellan ut-
maningarna och de föreslagna åtgärderna verkar rimliga. Vad gäller de 
angivna aktörerna för de olika utmaningarna kommer kommunen med 
några undantag endast att yttra sig över de åtgärder där kommunen 
finns upptagen som aktör.  Varje åtgärd där kommunen angivits som 
aktör kommer att redovisas och i vissa fall kommenteras. För de åtgär-
der som inte kommenteras i detta yttrande gäller att kommunen inte 
har något att erinra mot remissförslaget. 
 
Begränsad klimatpåverkan 

• Genomföra åtgärderna i Jämtlands läns Klimatstrategi 
 

Det är viktigt att beakta de olika förutsättningar vi har för detta arbete inom 
länet. Det är inte alltid som det finns valmöjlighet för t.ex. kollektivtrafik. 
Det är inte heller möjligt för många boende i länet att gå eller cykla till ar-
bete och dylikt. En övergång till större andel förnybara drivmedel i fordon 
försvåras i delar av länet av bristande tillgång till tankställen samt att hus-
hållen inte alltid har råd att köpa sådana fordon.  
 
Kommunen ser även bristerna i den digitala infrastrukturen som en stor 
utmaning. Bristerna innebär bland annat en högre klimatpåverkan då med-
borgarna tvingas till fysiska möten, privat och i arbetslivet, där nätet sak-
nas. 
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Vad avser förnyelsebar elproduktion är kommunen positiv och ligger för 
närvarade långt framme med produktion av förnyelsebar el, speciellt om 
man jämför den inom kommunen förbrukade energin med den inom kom-
munen producerade energin. Det finns utrymme för större produktion av 
solel. 

 
God bebyggd miljö 
 
• Genomföra Klimatstrategins åtgärder för hållbar kommunikation och 

hållbart byggande. 
 
• Aktualisera översiktsplanerna och fördjupade översiktsplaner i lä-

nets kommuner. 
 
• Ta fram en regional målbild för God bebyggd miljö i Jämtlands län. 
 
• Etablera ett regionalt forum för hållbar samhällsplanering. 
 
• Implementera styrdokumentet ”Jordbruksmarken resurs att för-

valta”. 
 

Kommunen är i sig positiv till bevarande av jordbruksmark. Vi ser dock att 
det finns jordbruksmark i kommunen som inte nyttjas, håller på att växa 
igen, eller är av mindre värde som produktiv mark. Kommunen anser att 
man måste titta på alternativ till livsmedelsproduktion på dessa marker, 
som till exempel att nyttja marken för odling av grödor för biogasproduk-
tion. Vi ser även att det måste finnas möjligheter att bebygga viss jord-
bruksmark för att kunna tillgodose kommande bostadsbehov i kommunen. 

 
• Utomhusmiljö runt förskolor 
 

Kommunen är positiv till detta arbete under förutsättning att det finns möj-
ligheter till statliga bidrag för genomförandet. 

 
• Planera barns vardag för minskad skadlig solexponering 
 
• Verka för lågstrålande zoner 
 

Mer forskning och kunskap behövs inom detta område. Kommunen har i sin 
översiktsplan skrivit att detta bör utredas för att skapa ett framtida besluts-
underlag. Samtidigt som vi ska försöka behålla/skapa förutsättningar för 
lågstrålande områden vill medborgare att elnät, telekommunikation med 
mera byggs ut, för att skapa förutsättningar för boende/vistelse över hela 
kommunens yta. Fiberytbyggnad är dessutom en viktig tillväxtfaktor. 
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• Kommunala kulturmiljöprogram 
 
• Förebyggande av avfall 
 

Här bör även Förpacknings- och Tidningsinsamlingen anges som aktör. 
 
Giftfri miljö 
 
• Tillsyn och tillsynsvägledning 
 
• Genomföra Regionalt program förorenade områden 
 
• Giftfri förskola 
 
• Kemikalieplan för länet 
 
Vattenmålen 
 
• Genomförande av vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 2015 
 
• Prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 
• Söka och genomföra åtgärdsprojekt inom fysisk påverkan 
 

Här bör även vattenråden anges som aktör. 
 
• Vattendragsrestaurering 
 

Här bör även vattenråden anges som aktö.r 
 
• Inventering och avlägsnande av vägtrummor som utgör vandrings-

hinder 
 

Här bör även Skogsstyrelsen och vattenråden anges som aktör. 
 
• Kalkning av försurade sjöar och vattendrag 
 

Kommunen anser att Länsstyrelsen även fortsättningsvis bör vara huvud-
man för arbetet med kalkning i Strömsunds kommun. Inom kommunen 
finns för närvarande endast två områden med kalkningsarbete. Bägge områ-
dena är för närvarande lågprioriterade. Vi tror att kalkningen lätt kommer 
att bli försummad inom vår kommun, då det i nuläget saknas resurser för 
arbete med kalkning. 
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• Information om vatten 
 
• Vattenhänsyn i fysisk planering 
 
• Kommunala vatten och avloppsplaner 
 

Kommunens översiktsplan anger att en kommunal VA-plan bör tas fram. 
Arbetet är emellertid inte påbörjat ännu. Kommunen ser det av stor vikt att 
Länsstyrelsen stöder kommunen i arbetet med att ta fram en VA-plan. Ska 
planen ha ett värde krävs det en hel del resurser för farmtagande av den. 

  
• Dagvattenstrategier 
 

Kommunen är inte negativ till att ta fram en dagvattenstrategi, speciellt 
med hänsyn till vårt förändrade klimat. Vi ser dock att den ovan beskrivna 
VA-planen kommer att prioriteras. När och hur det kommer att finnas re-
surser för att arbeta fram en dagvattenstrategi vet vi inte i dagsläget. 

  
• Vattenskyddsområden 
 

Kommunen har lagt ned ett stort arbete på att ta fram vattenskyddsområden 
för de kommunala täkterna. Arbetet sker i olika etapper. Tyvärr har arbetet 
stannat av, då Länsstyrelsen inte fullgjort sin del i arbetet. Det utdragna 
arbetet har bland annat medfört att vi tvingats börja om med delar av arbe-
tet, då det gått för lång tid från genomförda samråd. Ska detta vara en tro-
värdig åtgärd måste Länsstyrelsen snarast se till att ta ansvar för sin del av 
arbetet med vattenskyddsområden och ”komma ikapp”. 

 
• Stärka skyddet för och öka kunskapen om enskilda och samfällda 

vattentäkter 
 

Detta är viktigt och ett ställningstagande i kommunens översiktsplan. Se 
dock kommentar om de kommunala vattenskyddsområdena ovan. 

 
• Sammanställa, kvalitetssäkra och tillgängliggöra data/underlag/ 
 kunskap om länets vatten 
 
• Verka för hållbart vattenbruk 
 
• Alternativ till vägsalt och salt vid stora skidanläggningar 
 
Levande skogar 
 
• Forum levande skogar 
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Ett rikt odlingslandskap 
 
• Implementare styrdokumentet ”Jordbruksmarken naturresurs att 

förvalta” 
 

Se under ”God bebyggd miljö” 
 
Storslagen fjällmiljö 
 
• Kommunen är inte föreslagen aktör vad avser någon av åtgärderna 

för Storslagen fjällmiljö. 
 

Kommunen vill att det beaktas att det är angeläget att det förekommer viss 
exploatering även i fjällområdena. Såväl turismen som fritidshusbyggandet 
är mycket viktiga grunder för försörjningen till de fastboende i dessa områ-
den. Ska människor ges möjlighet att leva vidare i våra fjällområden måste 
viss exploatering tillåtas. I kommunens kommande översiktsplan är t.ex. 
vissa områden i kommunens fjällvärd utpekade som LIS områden.    

 
Slutsats 
 
I det stora hela stämmer de föreslagna åtgärderna väldigt väl överens 
med de ställningstaganden som kommunen har gjort i sin översiktsplan 
från 2014. Därvid anser Strömsunds kommun att de ovan angivna åt-
gärderna, med kommunens kommentarer, är rimliga åtaganden för 
kommunen.    
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-08 31 

Justering (Sign) 

§ 231 Dnr 2016.297 100 

Yttrande över remissen - Renskötselkonventionen 

Strömsunds kommun har fått möjlighet att yttra sig över ”Frågor kring 
2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)” till Näringsdepartementet, 
Regeringskansliet. 

Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till yttrande. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt förslag från miljö- och 
byggavdelningen.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga. 

_____ 
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Dnr 2016.297, 100 
 
Dnr N2016/05385/FJR 
 

  

                  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   
 

 

    
 Näringsdepartementet 
 
 103 33 Stockholm 
 
 
 
Yttrande över remissen - Renskötselkonventionen 

Strömsunds kommun har getts möjlighet att yttra sig över ”Frågor 
kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)” till Näringsdeparte-
mentet, Regeringskansliet. 
 
Strömsunds kommun vill avge följande yttrande: 
 
Då kommunen förstått att berörda samebyar inte är överens om ”form-
kravet” och dessutom anser att samråden inför 2009 års renskötselkon-
vention inte genomförts på ett bra sätt, anser kommunen att renskötsel-
konventionen i första hand ska omförhandlas. 
 
Strömsunds kommun ser en oro över att kommunens samebyar kom-
mer att förlora stora arealer betesmark. Detta äventyrar möjligheterna 
för att bedriva fortsatt renskötseln för kommunens samebyar. Kommu-
nen anser därför att det måste utredas hur samebyarnas möjligheter till 
att bedriva renskötsel i Strömsunds kommun kommer att påverkas av 
konventionen. 
 
För att vidare kunna ta ställning till konventionen saknar Strömsunds 
kommun även den norska statens motsvarighet till den svenska renbe-
teskonventionen. Vilken är egentligen den norska statens syn på dessa 
frågor? 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 



 
Samarbete med 

Robin Bryntesson 
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Bakgrund 

Robin Bryntesson är en elitskidåkare med sjukdomen diabetes typ 1. Robin har meriter som 
världsmästare (3x), svensk mästare, vinnare av kinesiska upplagan av Tour de Ski, 
världscupsegrare och en 12e plats på det klassiska Vasaloppet. Under säsongen 2015/2016 
har han satsat på långloppsvärldscupen, Ski Classics, som är ett TV-koncept som består av 10 
europeiska långlopp i längdskidor. 

Säsongen 2015-2016 har varit en intressant sådan. Robins mål och fokus har inte bara varit 
att gå ifrån en sprintsatsning, utan till en helhjärtad långloppssatsning och dessutom starta 
ett nytt skidteam i Ski Classics. Han har fått mer erfarenheter, både i skidspåret och hur 
mycket jobb det ligger till grund och hur många kostnader som ligger bakom ett skidteam. 
Det var någon som jämförde Robins jobb denna säsong med 11 stycken tjänster på ett 
skidförbund.  

Ski Team Novo Nordisk som teamet hette förra säsongen har en grundtanke i att visa att det 
är möjligt att satsa på elitidrott och prestera trots sjukdomen. 

Robin står inför en säsong med många nya utmaningar. Årets satsning kommer till största 
del vara att synas medialt i och med ett samarbete med tv-profilen Peter Jihde, där de 
kommer jämföra deras skid- och diabeteskunskaper. 

Skidsatsningen kommer denna säsong gå mot den Svenska långloppscupen med nystartade 
klubben Sockertoppen IF. Han kommer även åka Vasaloppet och något lopp i Ski Classics.  

Robin kommer även synas i norsk TV (nrk), under skid-VM i Lahti under slutet av februari.  
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Samarbetsnivåer 
 
 

 
 

Rosa 
- Synas på kläder 
- Synas i minst 10 inlägg på 

sociala meder. 
- Synas på hemsida 
- Ett samarbetsinlägg på 

bloggen 
- Synas i slutet av 

programserien ”High & Low” 
- En föreläsning 
- Nyhetsbrev 
- Tackkort 

 
Investering: 75 000kr 

 
 
 

 
 

Grön 
- Synas i minst 10 inlägg på Sociala medier. 
- Synas på hemsida 
- Ett samarbetsinlägg på bloggen 
- En föreläsning 
- Nyhetsbrev 
- Tackkort 
- Synas i ”High&Low” programserie på 

kläder.  
 

Investering: 50 000 kr 
 

 

Svart 
- Synas på minst 5 inlägg på sociala 

medier. 
- Synas på hemsida 
- Ett samarbetsinlägg på bloggen 
- Nyhetsbrev 
- Tackkort 

 
Investering: 25 000 kr 
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Enligt samtal med Göran Bergström så finns det anledning att skicka in en ansökan om att bli 
ambassadör för Strömsunds kommun . 
Hur vi gör med detta måste vi diskutera mer i detalj hur samarbetet  utformas. 
 
Här tänkte jag dra det mest betydelsefulla för mig. 
 
Efter att ha flyttat från Älmhult under 2001 till Strömsund så har vi senare hittat 
vårat hem på Hall-Håxåsen. 
Där bor jag nu med fru Marie och barnen Albin , Elsa och Alva. 
Jobbar på Strömsunds kvalitetslego som produktionstekniker. 
 
Tävlar för Osby JSK med sportskytte grenen viltmål / running target 10m resp 50m . 
RT 10m var en OS-gren t om 2004 i Aten . 
Numera skjuts det bara på VM-, EM-, SM-programmet. 
Jag har skjutit i landslaget sedan 1996 
 
Med massor av träningstimmar som grund och mer än 300,000 luftgevärs skott sedan starten. 
Inte bara träningen ger framgångar men tillsammans med en stark mental styrka och bäst när det 
gäller så har jag lyckats jättebra än så länge. 
 
Meriterna har vuxit till sig under åren: 
4 plats OS Aten 2004 
VM     6    guld   5   silver    4    brons 
EM     5    guld   9   silver   10   brons 
SM     91  guld  33  silver   11   brons 
 
Titta in på ISSF för att se alla internationella resultat på 
http://www.issf-sports.org/athletes/athlete.ashx?personissfid=SHSWEM1411197901 
 
Siktet inställt på framtiden med tävlingar som 
2017  EM 10m Maribor        EM 50m Baku 
2018  EM 10m   ?                 VM Changwong. 
 
Tack för visat intresse. 
 
Med vänliga hälsningar   
Emil Martinsson 
 
 
Kopparebygd51@hotmail.com Tel 070344299  , 0670-10311 

Emil 
Martinsson 
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Från: hoho hoho [mailto:ohlsson2002@hotmail.com] 
Skickat: den 20 oktober 2016 19:43 
Till: hoho hoho; Göran Bergström 
Ämne: Marknadsföringsbidrag 
 
Hej 
 
Ansökan om marknadsföringsbidrag 10.000:- 
 
Nu kommer vi till vad Dans för alla vi önskar göra. 
Vi vill göra en fredags/lördagskväll i Strömsund där ungdomarna själva är med från 
start. Allt ska vara med stil och lite extra påkostat som ger en kul stämning på 
kvällen 
 
Tillverkning av affischer. Hjälpa till med alla marknadsföring: Ungdomarna ska vara 
delaktiga från början. Behjälplig med allt från planering till genomförande. Vi ska 
finna ungdomar som kanske aldrig kommit i närheten av att känna sig behövd. 
De är dem som ska bli goda ledare tillsammans med 100% stöttning från oss 5 starka 
eldsjälar i Dans för alla. 
 
Det är jag Evy Ohlsson, Lena Nilsson, Pia Karlsson, Tommy Edehammar och Tommy 
Strömqvist som vill göra något kul/bra för barn/ungdomar/gamla tillsammans. Vi 
har många andra trygga vuxna i föreningen som hjälper till och stöttar. Den 20/10 
räknade vi till 588 medlemmar i alla åldrar. 
 
Skulle väl sitta fint att även kommunen är delaktig i en jättesatsning som vi tänkt oss 
Det kommer bli en Disco/Dans en kväll blandat unga och gamla och många kommer 
vara delaktig och hjälpa till. 
 
Vi har det enkla receptet på mötesplats för alla söndagar på Folket Hus. Vi törs och 
vågar med det lilla enkla. 
 
Dans för alla kommer bjuda alla till en prova på en gratiskväll på största allvar med 
nykläckta unga ansvarstagare som vi lär i verksamheten. 
 
Nu är det känna sig behövd som gäller. Vilket vi har som motto i föreningen. Att ta 
fram det positiva hos varje enskild individ. Alla kan något tillsammans kan vi bli 
ännu starkare och duktigare. Vi ge fler chansen att få vara delaktig.  
 
Vi lämnar ingen utanför. En andra chans för många att komma in annat än i idrott. 
Dans för alla erbjuder ju ett alt. till idrotten. 104 olika barn och unga har besökt oss. 
Fantastiskt att unga vill vara hos oss gamlingar. 
 
Vi möter dessa unga med en öppenhet på deras nivå/plan med stor förståelse, de 
känner sig trygg hos oss. 
Många har stark oro saknar trygghet i samhället. Vi kan inte stänga människor ute så 
är det bara. 
 
Handelsbanken Bankgiro 605-7665 
Dans för alla //Evy 

5



Vi är en rätt nystartad förening som vi kallat *Dans för alla* Vi gör insatser i samhället för  ALLA 0-100 år. 
Med delaktighet i såväl förberedande som i själva kvällar.  

Vi tänkte göra en kul kväll och inrikta oss till unga och kvällen ska vara en lördag med prova på: Disco/Dans 
Vi har hittat en kille som kan hjälpa oss med själva discot lampor och sånt. Han jobbar i Östersund i vanliga 

fall med disco. Han vill förstås ha betalt 2.500:-. Några frivilliga som ska agera som bra förebilder.  
Vi tänkte bjuda på dans mellan 18.00-01.00 på Folkets Hus i Strömsund den 19/11. Vi behöver sponsorer till 

detta arrangemang  med olika aktiviteter som vi ska göra den kvällen. 
Vi har redan haft besök på våra söndagsdanserna  på 104 st unga under 20 år. Många från andra 

länder/kulturer och hoppas att vi kan få många även denna lördagskväll.  
Vi är redan 608 medlemmar i vår förening. Från världens alla hörn. Något vi är stolta över och vi är 5 starka 
eldsjälar med nytänkande. Hos oss kan man bara komma precis som man är och hänga bara utan att dansa. 
Barn under 18 år och om någon inte har pengar har Dans för alla bjudit på gratis fika något vi ska fortsätta 

med på söndagarna.  
Kom gärna och besök oss någon söndag. 18-21 på Folkets Hus i Strömsund Nu vill vi prova nått nytt vi har 

ungdomar som hjälper oss med att fixa och planera. Vi har slumpmässigt valt ut några från annat land som vi 
byggt förtroende med och lovat hjälpa oss. Vi har blivit en stor stark och trygg familj. Dans för alla vill fånga 
upp fler i som saknar utanförskap samhället. Kvällen vi vill göra ska vara helt gratis så alla kan ta sig in även 

de utan pengar. Vi har/kommer berätta vilka vi är och vad vi vill hjälpa till med i samhället. Vi gör allt enkelt. 
Alla ska känna sig trygga hos oss. Känna sig hemma och delaktig. Många känner redan till oss och visar oss 

stor respekt i det vi gör. 
Hos oss blir mycket kramande och pratande. Vi har sponsrade vakter från SECURETY  som ställer upp  under 

kvällen den 19/11. 
 

Vi söker ersättning för Live Musik och Discot 5.000:-  
Dekor.m.m engånggrejer annan handling och till utlottning av priser till de unga 2.000:- 

Vi behöver även pengar till julavslutningen den 18 December för fika och paketinköp ca 1.500:- 
 

Vi har redan ordnat tillverkning/tryck av affischer via Studiefrämjandet det fick bli små till detta 
arrangemang eftersom det fanns bara en lördag att köra på och de var den 19/11 

Annonsering via andra sponsorer har varit nödvändig. 
Vi har haft tidsbrist. Många unga hjälper till i allt från iordningställande till att vi kan köra dansen. Fantastiskt 

att så många vuxna som vill ställa upp. 
Vi brukar i vanliga fall tigga priser och sälja lotter men en sån här kväll behövs våra resurser/insatser till 

annat. 
Med 8.500:- kan vi klara oss året ut räcker även till dansavslutningen den 18/12 

*Dans för alla *UV -Stämpeln sponsrad av en privat person 
Med vänlig hälsning  

*Dans för alla* Evy Ohlsson, Pia Karlsson, Lena Nilsson, Tommy Strömqvist och Tommy Edehammar 
073-807 19 88 

Bara att kontakta någon av oss i styrelsen om något är oklart 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
Datum 
2016-11-13 

Förvaltning 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Holmquist 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kvalitetsarbete – gymnasieskola och vuxenutbildning 

Chefen för Framtids- och utvecklingsförvaltningen redovisar verksam-
hetens arbete med kvalitet som en del i kommunens systematiska kvali-
tetsarbete.   
 
Beslutet skickas till 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Hjalmar Strömerskolan 
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av kvalitetsredovisningen. 
2. Kommunstyrelsen förutsätter att de redovisade åtgärderna under  

rubriken ”Verksamheten som helhet och förbättringsåtgärder i verk-
samheten som helhet” genomförs.  

3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningschefen att i nästa års kvali-
tetsredovisning beskriva vilka resultat dessa åtgärder gett.  

 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
 
Bilaga 
1. Kvalitetsredovisning från Framtids- och utvecklingsförvaltningen för 
gymnasieskola och vuxenutbildning läsåret 2015/2016 
2. Kvalitetsredovisning från rektor för gymnasieutbildningen läsåret 
2015/2015  
3. Kvalitetsredovisning från rektor för vuxenutbildningen läsåret 
2015/2016 
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Kvalitetsredovisning  

från  

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
för  

gymnasieskola och vuxenutbildning 

 
 

 

 

Strömsunds kommun läsåret 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

   Karin Holmquist 

   Chef Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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1. Beskrivning av det löpande arbetet med kvalitet 

Den föreliggande redovisningen av verksamheternas arbete med kvalitet är en del i kom-
munens systematiska kvalitetsarbete. Den utgår från skollag, läroplan för gymnasieskola 
2011 och läroplan för vuxenutbildningen 2012 samt kommunstyrelsens målformuleringar 
utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål.   

Som ytterligare stöd för det systematiska kvalitetsarbetet arbetar förvaltningen efter den 
internkontrollplan som fastställs årligen samt ett årshjul.  

Samtliga kvalitetsredovisningar, gymnasieskolans, vuxenutbildningens och förvaltningens 
ska förutom uppföljning och utvärdering av verksamheten användas som underlag för 
reflektion och grund för det fortsatta kvalitetsutvecklingsarbetet. 

En annan viktig grund i kvalitetsarbetet är det arbetslagsarbete som pågår i gymnasiesko-
lan och inom vuxenutbildningen. Detta beskrivs i gymnasieskolans och vuxenutbildning-
ens kvalitetsredovisningar och framgår i sammandrag i förvaltningens kvalitetsredovis-
ning under punkten 2.5 Arbetslagsarbete.  

Under läsåret 2015/2016 har sju elevärenden enligt rutinen om kränkande behandling 
utretts. Ärendena är avslutade.   

Under läsåret har två synpunkts- och klagomålsärenden utretts. Ärendena är avslutade.  

Den föreliggande redovisningen från förvaltningen avslutas med förvaltningens bedöm-
ning av vilka förbättringsåtgärder som behöver vidtas i verksamheten som helhet. I vissa 
fall överensstämmer åtgärderna på skolnivå med de åtgärder som rektor angivit i sin kva-
litetsredovisning för respektive verksamhet.  

 

2. Gymnasieskola och vuxenutbildning 

Kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning genomförs vid Hjalmar Strömerskolan. 
Skolan har en rektor och tre biträdande rektor. Två av de biträdande rektorerna arbetar 
heltid med uppdraget. Den tredje arbetar med ett uppdrag för Energimyndigheten och 
som biträdande rektor för YH-utbildningen, Vindkraftstekniker. Från mars 2016 är en 
tjänst som biträdande rektor vakant samtidigt som uppdragen för Energimyndigheten 
övergått till Vindkraftscentrum i Hammerdal. YH-utbildningen, Vindkraftstekniker, be-
viljades inte bidrag för start av ny utbildningsomgång hösten 2016.  

Rektor och en av de biträdande rektorerna har genomfört rektorsutbildning och en biträ-
dande rektor påbörjar rektorsutbildningen hösten 2016.  
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2.1  Gymnasieskolan 

Vid läsårets slut (2015/2016) hade Hjalmar Strömerskolan 350 gymnasieelever, fördelade 
på 11 nationella program och IM-programmen, Programinriktat individuellt val, Yrkesin-
troduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Lärlingsutbildning har genom-
förts på Handels- och administrationsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.  

Inför läsåret 2015/2016 valde ca 70% av grundskolans elever att genomföra sin gymna-
sieutbildning på Hjalmar Strömerskolan. För läsåret 2016/2017 är motsvarande siffra 60%. 
Gymnasieskolan arbetar aktivt med att informera om skolan och presentera sig som ett bra 
alternativ. En kommunikations- och aktivitetsplan som årligen revideras ligger till grund 
för marknadsföringsaktiviteter till kommunens och de närliggande kommunernas elever.  

Läsåret 2015/2016 började 8 nya elever på Nationell idrottsutbildning inom skyttesport, 
NIU.  

Hjalmar Strömerskolan har beviljats EU-medel, Erasmus+ för elev- och lärarmobiliteter, 
Erasmus +KA2 European Citizenship Awarness, Nordplus Junior och Nordplus, för att 
främja internationella kontakter och förverkliga de mål som anges i läroplanen och i de 
programspecifika målen.  

Studiehandledning har genomförts i thai, dari, farsi, uzbekiska, albanska, tigrinja, ara-
biska, franska och somaliska.  

2.1.1 Elevhälsan 

Under läsåret har elevhälsan bestått av  

• Skolsköterska 80% 
• Skolläkare vid behov 
• Kurator 100% 
• Skolpsykolog vid behov 
• Specialpedagog 100% 

Eleverna har tillgång till kurator och specialpedagog alla dagar i veckan och till skolskö-
terska 4 dagar i veckan. Elevcoach och IM-koordinator kompletterar elevhälsan med extra 
stöd för elever i olika studiesituationer. 

Elevhälsan har i det förebyggande arbetet bland annat utvecklat processen och rutinerna 
kring arbetet för elever med behov av särskilda anpassningar och stöd, omarbetat likabe-
handlingsplanen och rutinerna kring elever som avbryter sina studier i förtid. 

2.1.2 Studie- och yrkesvägledningen 

Under läsåret har studie- och yrkevägledningen bestått av 

• Studie- och yrkesvägledare, 100%, delas mellan gymnasiet och vuxenutbildningen 
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• Koordinator, 50%, studerar på studie- och yrkesvägledarprogrammet.  

Studie- och yrkesvägledningen har bland annat bestått av vägledning och information 
inför val under gymnasietiden och inför kommande yrkesliv och/eller fortsatta studier, 
besök på universitet och högskolor och information om skolan till elever i årskurs 8 och 9. 

Rektor beskriver i sin kvalitetsredovisning de åtgärder som planeras framåt till exempel 
att studie- och yrkesvägledningen ska ges i ökad omfattning som en integrerad del av ut-
bildningen och att studie- och yrkevägledarens arbete inom Introduktionsprogrammen 
ska förstärkas. 

2.2 Gymnasiesärskolan 

Under läsåret 2015/2016 var 13 elever, 5 kvinnor och 8 män, inskrivna i gymnasiesärsko-
lan. Samtliga elever genomförde sin utbildning vid gymnasiesärskolan i Östersund.  

2.3 Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen består av komvux, särvux och sfi. Komvux omfattar utbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå. Under läsåret var i genomsnitt 98 elever inskrivna på 
komvux (89 elever föregående läsår) och 157 elever på SFI (114 elever föregående läsår). 

Totalt har 313 elever, varav 185 män och 128 kvinnor, deltagit i SFI som består av tre 
studievägar, 1, 2 och 3 och fyra kurser A, B, C och D. På studieväg 1 läses kurserna A och 
B, på studieväg 2 läses kurserna B och C och på studieväg 3 läses kurserna C och D. 
Föregående läsår deltog totalt 239 elever, varav 116 män och 123 kvinnor i SFI.  

Under läsåret 2015/2016 har fyra introduktionskurser genomförts på SFI, med totalt 99 
studerande, 37 kvinnor och 62 män. Introduktionskursen pågår i tre veckor.  

Under perioden 2007 till och med vårterminen 2016 har vuxenutbildningen genomfört 
Yrkeshögskoleutbildningen, Vindkraftstekniker. Det är en tvåårig eftergymnasial utbild-
ning som bedrivits i nära samarbete med företag i vindkraftsbranschen och vissa kurser 
har genomförts genom Uppsala Universitet/Campus Gotland och Kungliga Tekniska 
Högskolan. Utvärderingen av utbildningen genomförs separat och redovisas inte här.  

2.4 Personal 

Inför läsåret 2016/2017 finns 30 legitimerade lärare, 21 kvinnor och 9 män, på Hjalmar 
Strömerskolan. Det motsvarar 57 % av alla undervisande lärare på skolan. Det finns också 
en lärare med examen som väntar på sin legitimation.  Lärarna har i vissa fall undervis-
ning både inom gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen.  

Hjalmar Strömerskolan hade 6 förstelärare, 4 kvinnor och 2 män, under läsåret 2015/2016. 
Deras uppdrag är att öka måluppfyllelsen genom att följa upp och analysera resultaten, 
omsätta forskning i praktik, inspirera och motivera kollegor samt initiera utvecklingsar-
bete utifrån identifierade behov.  
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De sex förstelärarna arbetar med följande områden; 

• Matematikutveckling via matematiklyftet 
• Språkutveckling 
• Hållbar utveckling 
• Elevaktiva arbetssätt genom digitala verktyg med utgångspunkt i elevernas lärande 
• Ledarskapet i klassrummet 
• Kvalitetssäkring och ökad samsyn kring omdömen för elever 

Fem förstelärare har lett pedagogiska möten under läsåret och en förstelärare har arbetat 
med kvalitetssäkring och ökad samsyn när det gäller omdömen.  

Rektor gör bedömningen att förstelärarnas uppdrag ger många positiva effekter i verk-
samheten. Det har bland annat bidragit till ett fördelat ansvar, stöd till rektor i beslut, en 
breddad kompetensutveckling som når flera och sker kontinuerligt under året, ett ut-
vecklat kollegialt lärande, öppenhet och samarbete samt att det pedagogiska samtalet sker 
och leds kontinuerligt under läsåret. 

2.5 Arbetslagsarbete 

Personalen på Hjalmar Strömerskolan ingår i program- och ämneslag med uppdrag att 
följa upp, analysera, identifiera utvecklingsbehov och vidta förbättringsåtgärder på pro-
grammen och inom de olika ämnena utifrån elevernas resultat, elevenkäter och egna 
utvärderingar. De genomförda åtgärderna utvärderas i slutet av vårterminen. Arbets-
lagens dokumentation ingår som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete.  

Alla lärare har deltagit i pedagogiska möten på gemensam tid. Förstelärarna har ett upp-
drag att leda mötena där lärarna har fått möjlighet att diskutera olika former, metoder och 
verktyg för undervisning. Mellan träffarna har lärarna använt sig av de nya metoderna, 
formerna och verktygen i undervisningen och därefter delgett varandra erfarenheter.  

Rektor och lärare har positiva erfarenheter av det arbete som skett i de pedagogiska mö-
tena och lyfter särskilt fram att det  

• har gett tid att fördjupa sig i verktyg och fundera över hur de kan användas i 
undervisningen 

• gett möjligheter att utbyta erfarenheter och fördjupa de pedagogiska diskussion-
erna,  

• ökat förståelsen för eleverna och öppnat nya möjligheter för hur lärare kan stötta 
eleverna för att nå målen 

• gett en bättre samsyn kring bedömning och lärande  
• ökat förståelsen för att lärarnas individuella utveckling är en viktig del av skolut-

vecklingen  
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• skett förändringar i elevgruppen till exempel att fler elever kommer till tals och kan 
visa sina kunskaper och att eleverna fått större förståelse för den egna utvecklingen 
samt att eleverna hjälper varandra i större utsträckning 

Utvärderingar av arbetslagsarbetet under 2015/2016 ligger till grund för det fortsatta ut-
vecklingsarbetet under läsåret 2016/2017.  

 

3 Uppföljning av nationella mål  

3.1 Gymnasieskolan 

3.1.1 Kunskaper, bedömning och betyg 

Det är skolans ansvar att varje elev 

på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven för 
en yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en av branschen godtagbar nivå av 
yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet, 

på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges möjlighet att 
uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga 
kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier, eller 

som avslutat ett introduktionsprogram har en plan för och tillräckliga kunskaper för fort-
satt utbildning eller uppnår en förberedelse för etablering på arbetsmarknaden 

Läroplan för gymnasieskola 2011 

Avgångseleverna 2015/2016 har uppnått följande resultat; 

76,3% av eleverna (91,3 % av kvinnorna och 53,3 % av männen) på de högskoleförbered-
ande programmen uppnådde kraven för en högskoleförberedande examen och 85,4% av 
eleverna (100 % av kvinnorna och 79,4% av männen) på yrkesprogrammen uppnådde 
kraven för en yrkesexamen. Totalt uppnådde 81,4 % av eleverna (91,6% av kvinnorna och 
71,4 % av männen) gymnasieexamen.  

För avgångseleverna 2014/2015 visas nedanstående resultat; 

88,5% av eleverna (100 % av kvinnorna och 66,7 % av männen) på de högskoleförbered-
ande programmen uppnådde kraven för en högskoleförberedande examen och 80,4% av 
eleverna (100 % av kvinnorna och 71,4% av männen) på yrkesprogrammen uppnådde 
kraven för en yrkesexamen. Totalt uppnådde 83,1 % av eleverna (100 % av kvinnorna och 
70,5 % av männen) gymnasieexamen.  

Motsvarande siffror i riket för läsåret 2014/2015 visar att 90,7% (93,3% av kvinnorna och 
87,7 % av männen) uppnådde kraven för högskoleförberedande examen och 86,3% (87,2% 
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av kvinnorna och 85,6% av männen) uppnådde kraven för yrkesexamen. Totalt uppnådde 
89,2% (91,6% av kvinnorna och 86,8% av männen) gymnasieexamen.  

För avgångseleverna läsåret 2015/2016 betygssattes totalt 1777 kurser. 98,9% av de satta 
betygen är minst betyget E.  

För avgångseleverna läsåret 2014/2015 betygssattes totalt 1620 kurser. 99,2% av de satta 
betygen är minst betyget E.  

Meritvärdet för avgångseleverna 2015/2016 är 14,1 (14,8 för kvinnorna och 13,4 för män-
nen). Motsvarande värden på riksnivå för 2015/2016 finns inte tillgängliga men för 
2014/2015 var de 14,0 (14,6 för kvinnorna och 13,4 för männen). 

Meritvärdet för avgångseleverna på Hjalmar Strömerskolan har succesivt ökat de fyra 
senaste läsåren från 13,1 läsåret 2012/2013 till 14,1 läsåret 2015/2016.  

Rektor anger i sin kvalitetsredovisning att det finns ett utökat behov av anpassningar och 
särskilt stöd och att åtgärderna ska sättas in i ett tidigare skede samt att uppföljningen be-
höver effektiviseras. Vidare anges att mentorsrollen behöver förstärkas för att hålla i och 
följa upp anpassningar och stödinsatser för eleverna samt att åtgärder för att åstadkomma 
en samlad bild av en elevs anpassningar och stödåtgärder behöver utvecklas.   

Hjalmar Strömerskolan genomför varje år en omfattande elevenkät där eleverna besvarar 
frågor som bland annat är relaterade till trygghet, trivsel, arbetsätt mm. Vid enkätens ge-
nomförande under läsåret 2015/2016 besvarade 40 % av skolans elever enkäten. Av re-
spondenterna var 51% kvinnor och 49% män. När enkäten genomfördes under läsåret 
2014/2015 besvarade 42 % av skolans elever enkäten, 43% av respondenterna var kvinnor 
och 57% män.  

Skolan har också genomfört fyra temaenkäter med färre frågor per enkät under läsåret 
2015/2016. Svarsfrekvensen har varierat mellan 44% och 53%.  

De låga svarsfrekvenserna ger vid handen att resultaten ska tolkas med försiktighet.  

Ett urval av frågor och svar redovisas nedan. Eleverna ombads att svara på ett antal frågor 
och markera sitt svar på en skala från 1 – 6. 1 motsvarar svaret ”inte alls” och 6 motsvarar 
påståendet/frågan ”i hög grad”. I tabellen visas den andel av eleverna som svarat 4-6 på 
respektive fråga.  

Fråga Ht 2014 Vt 2015 Vt 2016 
Får du tillräckligt med stöd om du har behov av det? 49% 56% 33% 
Får du kunskap om kunskapsmålen i de olika kurserna? 70% 68% 80% 
Genomför lärare i de olika kurserna samtal om hur din 
kunskapsutveckling ser ut? 

62% 64% 80% 

Vet du vad som krävs för att få ett visst betyg? 60% 66% 80% 
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I en av temaenkäterna som handlade om stöd i lärande och utveckling med en svarsfre-
kvens på 44% uppger 73% av respondenterna att de får stöd för att nå målen. 72% av ele-
verna har känt sig stressade under läsåret och anledningar som anges är arbetsbörda 82%, 
klimatet i klassen 18% och provsituationer 52%.  

Rektor skriver i kvalitetsredovisningen att uppföljningen av elevernas resultat måste bli 
bättre och att åtgärderna ska sättas in tidigare i enlighet med de rutiner som finns när det 
gäller åtgärdsprogram. Stödtiden för eleverna kommer att utökas under kommande läsår. 
Rektor uppger också att mentorns roll behöver stärkas särskilt när det gäller uppfölj-
ningen av elevens behov av stöd för att uppnå målen.  

Analys 

När det gäller den totala andelen elever som uppnår gymnasieexamen läsåret 2015/2016 
(81,4%) ligger kommunen under riksnivån (89,2% för läsåret 2014/2015). Samma förhål-
lande gäller både för högskoleförberedande examen och yrkesexamen. Andelen elever 
som uppnår yrkesexamen i Strömsund har dock ökat med 5 procentenheter mellan läså-
ren. Kvinnorna i kommunen uppnår riksnivå medan den uppnådda nivån för männen 
ligger betydligt under rikets nivå. 

Meritvärdet för avgångseleverna 2015/2016 ligger något över riksnivån.  

Av de redovisade svaren i den stora elevenkäten kan ses att andelen elever som tycker att 
de får tillräckligt med stöd om de har behov av det har minskat. I temaenkäten uppger 
dock 73% av de svarande att de får stöd för att nå målen.  Resultaten är därför svåra att 
tolka. Andelen elever som får kunskap om kunskapsmålen i olika kurserna och som vet 
vad som krävs för att få ett visst betyg har ökat betydligt. Resultaten bedöms dock för låga 
för att tillgodose alla elevers möjligheter att nå målen.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten även fortsättningsvis behöver foku-
sera på kunskapsuppdraget så att  

• den genomsnittliga betygspoängen för kvinnor och män som avslutar sin utbild-
ning på gymnasieskolan överstiger riksnivån 

• skillnaderna i den genomsnittliga betygspoängen mellan kvinnor och män som av-
slutar sin utbildning i gymnasieskolan minskar 

• andelen kvinnor och män som uppnår gymnasieexamen överstiger riksnivån 
• andelen kvinnor och män på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till 

Nationella program senast det år de fyller 19 år kontinuerligt ökar 

Förvaltningen gör bedömningen att de åtgärder som skolan beskriver när det gäller elev-
hälsans förebyggande arbete, anpassningar och särskilt stöd samt förstärkning av mentors 
roll är viktiga och nödvändiga insatser för en högre måluppfyllelse.  
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Förvaltningen gör bedömningen att det kollegiala lärandet kopplat till forskning och be-
prövad erfarenhet som sker med stöd av förstelärarna är mycket viktigt för utveckling av 
skolans arbete så att alla elever ges möjlighet att uppnå målen i läroplanen.   

Förvaltningen gör också bedömningen att verksamheten även fortsättningsvis behöver 
utveckla och förbättra det samlande arbetet med insamling och utvärdering av vad ele-
verna tycker i frågor som rör t ex trygghet, trivsel, stöd och arbetssätt.   

3.1.2 Normer och värden 

Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande de-
mokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor. 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 

Läroplan för gymnasieskola 2011 

Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling har omarbetats under läsåret. 
Det har medfört ett tydligare och enklare arbetssätt i likabehandlingsfrågor för elever, per-
sonal och föräldrar. 

Under läsåret 2015/2016 har elevhälsan genomfört riktade insatser i vissa klasser för att 
främja likabehandling och medvetandegöra normer och värderingar. 

Projektet ADDA, där svenska elever blir kompis med någon från ett annat land, har fort-
satt under läsåret. Syftet med ADDA är att riva gränser, hjälpa till med språkutvecklingen 
och motverka fördomar.  

Skolan har genomfört en dag för elever och lärare tillsammans med poliser från Östersund 
och Strömsund. Syftet med dagen var att lyfta frågor om värdegrund och trygghet som en 
fördjupad insats i det förebyggande arbetet utifrån planen mot diskriminering och krän-
kande behandling. Det bärande temat för dagen var att tänka över hur vi beter oss mot 
varandra. Polisen talade om att alla har rätt att bära vilka kläder de vill och att alla har rätt 
att säga nej till något man inte vill, oavsett om man känner varandra eller inte.  

Inför skolavslutningen våren 2016 tydliggjordes alkohol- och drogpolicyn för eleverna. 
Nolltolerans mot alkohol och droger i skolan inför och under skolavslutningen belystes 
med temat att ”Skolavslutningen ska vara en positiv och minnesvärd dag för alla”.  

I den stora elevenkäten ”Tala om vad du tycker om Hjalmar” besvarades ett antal frågor 
som gäller trygghet, trivsel och kränkande behandling. Ett urval av frågor och svar redo-
visas nedan. Eleverna ombads att svara på ett antal frågor och markera sitt svar på en 
skala från 1 – 6. 1 motsvarar svaret ”inte alls” och 6 motsvarar påståendet/frågan ”i hög 
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grad”. I tabellen visas den andel av eleverna som svarat 4-6 på respektive fråga. Resultatet 
ska tolkas med försiktighet med hänsyn till låg svarsfrekvens, 40 %. 

Fråga Vt 2014 Vt 2015 Vt 2016 
Känner du dig trygg i skolan? 85% 80% 100% 
Känner du till skolans likabehandlingsplan och plan mot 
kränkande särbehandling? 

65% 69% 50% 

Har du blivit utsatt för mobbing/kränkande särbehand-
ling av elever under detta läsår på Hjalmar Strömerskolan?  

9% 9% 0% 

 

I en av temaenkäterna som handlade om stöd i lärande och utveckling med en svarsfre-
kvens på 53% uppger 93% av eleverna att de känner sig trygga i skolan och 84% av ele-
verna svarar att de trivs i skolan.  

Andelen elever på Hjalmar Strömerskolan som fått indragen studiehjälp hade fram till 
läsåret 2015/2016 ökat markant under tre läsår, från 5,0 % till 17,4 %. Under 2012 ändrades 
CSN:s regler för närvaro i skolan. Förändringen innebär att skolan ska rapportera frånvaro 
som uppgår till fyra timmar eller mer under en månad. Den skärpta regeln har ökat anta-
let elever som mister sitt studiebidrag på grund av skolk.  

I flera sammanhang lyfts skolan fram som den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att ele-
verna inte ska drabbas av psykisk ohälsa och olika former av sociala problem. Elever som 
inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav vilket kan få 
många negativa konsekvenser både för individen och för samhället. 

Skolan har under läsåret arbetet med att förbättra rutiner och uppföljning av elevernas 
frånvaro. För läsåret 2015/2016 visar CSN:s statistik att andelen elever som fått indragen 
studiehjälp minskat till 7,3%, vilket är under rikssnittet som ligger på 7,8%.  

Analys 

De angivna svaren, som ska tolkas med försiktighet med hänsyn till den låga svarsfre-
kvensen, visar att den upplevda tryggheten har ökat på skolan. Även andelen elever som 
har blivit utsatta för mobbing/kränkande särbehandling har minskat. Eleverna kännedom 
om själva planen har dock minskat vilket i sig är motsägelsefullt men det viktiga är ju att 
det förebyggande arbetet och åtgärderna som vidtas leder till en ökad trygghet även om 
eleverna inte kopplat detta till själva planen.  

Förbättringsarbetet kring rutiner och uppföljning av elevernas frånvaro har gett mycket 
goda resultat och målsättningen är att fortsatt arbete ska leda till att frånvaron minskar 
ännu mer. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen gör bedömningen att skolans arbete med diskriminering och kränkande 
särbehandling gett goda resultat och det gäller även arbetet med att minska elevernas 
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frånvaro i skolan. Ett viktigt fokus för kommande läsår är att fortsätta arbetet i samma 
riktning och arbeta med ständiga förbättringar.  

3.1.3 Elevernas ansvar och inflytande 

Enligt skollagen ska elevernas ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande sti-
muleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informera-
de i frågor som rör dem. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska 
behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 

Läroplan för gymnasieskola 2011 

Eleverna har under året getts inflytande över och möjligheter att påverka sin utbildning 
och arbetsmiljö genom mentorstider (1gång/ vecka), klassråd (3 ggr/termin), elevråd (10 
ggr/läsår) och genomförda enkäter (5 st), genom diskussioner med undervisande lärare i 
respektive kurs och genom kontakter med elevhälsa, skolledare och övrig personal. Varje 
klass har utsett elevskyddsombud som fått utbildning i arbetsmiljöfrågor. De deltar i 
möten om arbetsmiljön och i skyddsronder.  

I den stora elevenkätens fråga ”Diskuterar elever och lärare tillsammans hur undervis-
ningen ska utformas?” har 67 % av respondenterna i elevenkäten för läsåret 2015/2016 an-
gett svaret  4-6 på en sexgradig skala. Föregående läsår var motsvarande siffra 66%. 

I enkätsvaren framkommer också att den upplevda arbetsron ökat och att arbetsmiljön i 
skolan upplevs bättre än tidigare läsår.  

I temenkäten om delaktighet och inflytande med en svarsfrekvens på 51% uppger 71% av 
respondenterna att de kan påverka arbetsformerna i skolan. 49% av eleverna uppger att 
man lyssnar på elevernas åsikter och 31% vet inte. 21% av eleverna tycker inte det.  

I temaenkäterna har det också framkommit att en stor del av de svarande (72%) har känt 
sig stressade under läsåret. Anledningar som anges är arbetsbörda, klimatet i klassen och 
provsituationer. 

I temaenkäten om hälsa och kost med en svarsfrekvens på 46% uppger 30% av de sva-
rande eleverna att de är nöjda eller mycket nöjda med maten. 78% av de svarande uppger 
att de är nöjda eller mycket nöjda med trivseln i matsalen.  

Under läsåret har frivillig trafikundervisning i form av teorilektioner och körlektioner ge-
nomförts på håltimmar och efter skoldagens slut. Undervisningen erbjuds för alla elever 
som fyllt 17 år. Totalt deltog 113 elever, 59 flickor och 54 pojkar, under läsåret.  

Analys  

Enkätresultaten visar att eleverna behöver ges inflytande över utbildningen och att detta 
ska ske i alla klasser. Elevernas upplevda stress är ett observandum. Hur kan skolarbetet 
organiseras så att arbetsanhopningar minskas? Andelen elever som är nöjda eller mycket 
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nöjda med maten är mycket låg. Resultaten ska visserligen tolkas med försiktighet med 
hänsyn till den låga svarsfrekvensen men enkätsvaret ligger långt ifrån målet i kommu-
nens matpolicy som anger att andelen flickor och pojkar som är elever i kommunens gym-
nasium som i en enkätundersökning uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med skol-
maten ska vara minst 75 %.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen gör bedömningen att skolan även fortsättningsvis behöver arbeta med 
formerna för elevernas inflytande över skolarbetets planering och deras möjligheter att ta 
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla skolan och utbildningen.  

Förvaltningen gör också bedömningen att elevernas upplevelse av skolmaten måste tas 
på allvar och att eleverna blir delaktiga i samtal med kommunens kostavdelning kring 
dessa frågor. 

3.1.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv 

Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, uni-
versiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få 
en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för 
vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med 
arbetslivet om yrkesutbildningen.  

Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och re-
krytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledningen i vid me-
ning stor betydelse. Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt ar-
betsmarknadens parter och branschorganisationer har därför viktiga roller i informationen 
till skolan och eleverna.  

Läroplan för gymnasieskola 2011 

Hjalmar Strömerskolan samverkar på flera olika sätt med andra skolformer och med sam-
hället i övrigt. Det sker bland annat i form av  

• programråd för yrkesutbildningarna 
• programlagens samverkan och utbyte med näringslivet, högskolor och andra sam-

hällsinstitutioner 
• arbete inom Teknik- och Vård- och omsorgscollege 
• samverkan med Lärcentrum för information om högre utbildningar 
• företagsmässa på skolan 
• lärlingsutbildningar 
• studie- och yrkesvägledningens, lärarnas och skolledningens samverkan med 

grundskolan 
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Det övergripande syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsätt-
ningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Den mångfald av utbildningar 
och yrken som finns kan göra det komplicerat för eleven att få en överblick över olika 
möjligheter. Det är också svårt att förutse villkoren i arbetslivet när förändringstakten är 
hög. Studievägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever 
kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yr-
kesval. Det kan till exempel handla om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning om 
arbetsmarknaden och arbetslivet, studiebesök, information om utbildningar och aktiviteter 
för att utveckla elevens självkännedom. I snäv bemärkelse är studie- och yrkesvägledning 
den personliga vägledningen som studie- och yrkesvägledaren genomför individuellt eller 
i grupp.  

Analys 

Hjalmar Strömerskolans samverkan med andra skolformer och med samhället i övrigt 
sker på många olika sätt och bedöms ge goda förutsättningar för att eleverna ska få en ut-
bildning av hög kvalitet samt underlag för vidare studier eller yrkesverksamhet.  

Studie- och yrkesvägledningen i vid bemärkelse är hela skolans ansvar. En skolplan för 
studie- och yrkesvägledningen i vid och snäv bemärkelse är viktig för att säkerställa 
måluppfyllelsen. Studie- och yrkesvägledningen som en del i det systematiska kvalitetsar-
betet bör också utvecklas.    

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen gör bedömningen att skolan bör utarbeta en plan för studie- och yrkes-
vägledningen i snäv och vid bemärkelse och att den blir en del i det systematiska kvali-
tetsarbetet. 
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3.2 Vuxenutbildningen 

3.2.1 Kunskaper, bedömning och betyg 

Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare samt motsvarande utbild-
ningar får stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och för-
utsättningar. 

Läroplan för vuxenutbildningen 2012 

Vid antagningen under läsåret 2015/2016 har alla sökande som varit behöriga till vuxen-
utbildningen på gymnasial nivå kunnat antas. Vid antagningen till yrkesutbildningar 
inom vuxenutbildningen har urval gjorts och företräde har getts till den som oavsett tidi-
gare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden enligt förordningen om statsbi-
drag för yrkesvuxutbildningar.  

För att bedöma på vilken studieväg en elev inom SFI ska placeras görs en kartläggning av 
elevens erfarenheter, förmågor, kompetenser och kunskaper och andra förutsättningar 
som kan ha betydelse vid planeringen. Kursen ska också anpassas efter elevens intressen, 
erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål. Kartläggningen görs normalt av 
koordinatorn för SFI, studie- och yrkesvägledaren och den undervisande läraren när ele-
ven deltar i introduktionskursen.  

Resultat SFI 

Under läsåret 2015/2016 har totalt  78 kurser inom SFI betygsatts. Se nedanstående tabell. 

Kurs Betyg 
 A B C D E F Totalt 
A    7   7 
B 1  1 12 2  16 
C 4  9 14 9  36 
D 1 1 2 4 11 

 
 19 

Totalt 6 1 12 37 22 0 78 
Andel i % 7,7 1,3 15,4 47,4 28,2   
 

Av Skolverkets statistik för 2015 kan vi utläsa att Strömsunds kommuns SFI-elever har en 
lägre utbildningsnivå vid studiestarten hos oss än vad SFI-elever i riket har. I samma sta-
tistik kan vi också se att eleverna hos oss behöver mera tid och lärarresurs för att nå god-
kända betyg i kurserna.  

Alla elever på SFI erbjuds att göra nationella prov. Resultaten på de nationella proven är 
lägre i Strömsund än i riket. De blir en viktig faktor i argumentationen för fortsatta studier 
på SFI-kursen och i den fortsatta studieplaneringen.  
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För 2014 visar Skolverkets statistik att andelen elever på SFI i Strömsunds kommun som 
var nybörjare 2012 och som erhållit minst godkänt betyg på någon kurs 2012, 2013 eller 
2014 var 69 %. Motsvarande siffra för riket var 63 %. Andelen nybörjarelever på SFI år 
2012 som avbrutit utbildningen var 14 % i Strömsunds kommun och 25 % i riket. 

För 2015 visar Skolverkets statistik att andelen elever på SFI i Strömsunds kommun som 
var nybörjare 2013 och som erhållit godkänt betyg på någon kurs 2013, 2014 och 2015 var 
55%. Motsvarande siffra för riket var 64%. Andelen nybörjarelever på SFI år 2013 som 
avbrutit utbildningen var 30% i Strömsunds kommun och 24% i riket. 

Analys 

Andelen elever som erhållit minst godkänt betyg i någon kurs på SFI i Strömsunds kom-
mun ligger lägre än rikets genomsnitt. Avbrotten inom SFI i kommunen ligger högre än 
motsvarande siffra för hela riket.  

Statistiken visar också att andelen elever på SFI som avbrutit utbildningen har ökat mellan 
läsåren 2013/2014, 2014/2015 och 2015/2016 likväl som andelen som fått minst godkänt 
betyg på någon kurs minskat.  

En anledning kan vara att andelen deltagare utan kommunplacering ökat de senaste åren 
och att avbrott oftast sker i samband med att eleven får en kommunplacering i en annan 
kommun och ofta inom några veckor efter att eleven börjat på SFI.  

Språkinlärningen är en viktig men samtidigt tuff process för många deltagare. För de 
flesta SFI-elever är det viktigt att snabbt uppnå godkända SFI-resultat för att kunna gå 
vidare till fortsatta studier och yrkesliv.  

Resultat Komvux 

Under läsåret 2015/2016 har totalt 310 kurser betygsatts inom grundläggande och gymn-
asial vuxenutbildning. Betygsfördelningen anges i nedanstående tabell. 

Betyg Antal  Andel i % 
Ej betygsatta*    7   2,2 % 
A   26   8,4% 
B   16   5,1% 
C   60 19,4% 
D   40 12,9% 
E   88 28,4% 
F   73 23,5% 
Totalt 310  
*Ej betygsatta anges för kurser där betygsunderlag har saknats.  

Statistik från Skolverkets kommunblad visar att andelen kursdeltagare i Strömsunds 
kommun som slutfört kurs på gymnasial vuxenutbildning är 79 % under kalenderåret 
2015 och 78 % under kalenderåret 2014. Motsvarande siffra för riket är 71 % resp 70 %.  
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Skolverkets statistik visar också att andelen kursdeltagare i Strömsunds kommun som av-
brutit kurs är 12% under kalenderåret 2015 och 9 % under kalenderåret 2014. Motsvarande 
siffror för riket är 18 % både för kalenderåret 2014 och 2015. 

Analys 

Andelen icke godkända betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har 
ökat från 7% läsåret 2014/2015 till 23% läsåret 2015/2016. Den största andelen finns inom 
grundläggande vuxenutbildning. Det finns en förhållandevis hög andel som inte har god-
kända betyg i matematik, engelska och svenska.  

Andelen kursdeltagare som slutfört kurs inom gymnasial vuxenutbildning i Strömsunds 
kommun ligger högre än riket. Andelen kursdeltagare som avbrutit kurs är på motsva-
rande sätt lägre än i riket.  

Stödbehovet har ökat och tillgången till specialpedagogisk kompetens är viktig för de 
vuxenstuderande. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen gör bedömningen att de studerande, särskild de som läser på grundläg-
gande nivå, behöver ges tillgång till olika former av stöd i större utsträckning än tidigare. 

Förvaltningen gör bedömning att de sjunkande resultaten på SFI behöver kartläggas och 
analyseras ytterligare så att lämpliga åtgärder snarast kan vidtas.  

3.2.2 Utbildningsval – arbete och samhällsliv 

En elev i vuxenutbildningen kan ha behov av att kombinera studier i flera av de skolfor-
mer som ingår i vuxenutbildningen. Det förutsätter att det finns en nära samverkan mel-
lan de olika skolformerna. Vuxenutbildningen ska även samverka med verksamheter som 
hör till arbetslivet, yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskola samt med 
samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet samt 
underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksam-
het. Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behov av kompetens och 
rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid me-
ning stor betydelse för eleven. Det är särskilt viktigt att vuxenutbildningen samarbetar 
med arbetslivet när det gäller yrkesutbildning.  

Läroplan för vuxenutbildningen 2012 

Eleverna inom Vuxenutbildningen kan kombinera studier i flera skolformer och studie- 
och yrkesvägledning erbjuds alla vuxna inför start av studier och under tiden som 
studierna pågår.  

Strömsunds kommun och Hjalmar Strömerskolan är sedan 2010 ett certifierat Vård- och 
omsorgscollege. Här samverkar kommunen och andra utbildningsanordnare med arbets-
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livet inom vård och omsorg både på regional och lokal nivå. Samarbetet leder till att vars 
och ens ansvar tydliggörs och att kvaliteten i utbildningen kan säkras.  

Vuxenutbildningen i kommunen har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Som 
exempel kan nämnas planering kring SFI-elevernas kombinationer av studier på SFI med 
andra studier och praktik och det arbete som sker i projektet HAM-SAM (Hälsa Arbete 
Migration – Samverkan) med Samordningsförbundet i Jämtlands län som huvudman. 

Projektet syftar till att utveckla en hållbar och inkluderande integrationsprocess stärkt 
med ett hälsoperspektiv för att underlätta nyanlända mäns och kvinnors etablering på 
arbetsmarknaden och i samhället.  

Projektmodellen bygger på helhetsperspektiv och samverkan. Hälsointerventioner i grupp 
sker inom primärvårdens hälsocentraler och praktisk språkanvändning, fördjupad 
samhällsorientering och arbetsmarknadsorientering och stöd mot arbete, praktik och 
studier genomförs i samverkan mellan kommunen, SFI och Af. Fördjupad samhällsorien-
tering och arbetsmarknadsorientering innehåller både grupp- och individuella aktiviteter.  

Analys 

Vuxenutbildningen samverkar med andra skolformer och med samhället i övrigt på 
många olika sätt vilket bedöms ge goda förutsättningar för att eleverna ska få en utbild-
ning av hög kvalitet samt underlag för vidare studier eller yrkesverksamhet.  

3.2.3 Normer och värden 

I skollagen (2010:800) anges att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. Var och en inom vuxenutbildningen ska främja aktning för 
varje medmänniskas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.  

Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 
behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt mot-
verkas. Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, öppen diskussion 
och aktiva insatser.  

Läroplan för vuxenutbildningen 2012 

Under läsåret 2015/2016 har värdegrundsarbetet och elevernas inflytande utvecklats inom 
komvux och SFI enligt föregående läsårs plan. En plan mot diskriminering och kränkande 
behandling har i samverkan med eleverna tagits fram för komvux och SFI.  
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Ett elevråd för komvux och SFI har bildats och eleverna har bland annat via enkäter be-
svarat frågor kring trygghet, studiero, stöd, värdegrund, inflytande och utbildningens in-
nehåll.  

Värdegrundsarbetet har utvecklats under läsåret och genomförs nu på ett sätt som över-
ensstämmer med läroplanens intentioner.   

 

4 Verksamheten som helhet och förbättringsåtgärder i verksamheten som 
helhet 

Huvudman 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen bedömer att det i många delar bedrivs en bra 
verksamhet i gymnasieskolan och vuxenutbildningen i kommunen.  

Det är dock viktigt att säkerställa att kommunen erbjuder en verksamhet som i alla delar 
skapar goda kunskaper, demokratiska värderingar och en lust att lära.  

Verksamheterna har under läsåret förbättrat sin analysförmåga och tydligare kopplat åt-
gärder till genomförda analyser.  

Förvaltningen bedömer att kommunnivån behöver fortsätta att utveckla följande områ-
den; 

1. Analysverktyg och verktyg för uppföljning av åtgärder 
2. Utvärdering och analys av gemensamma kompetensutvecklingsinsatser 
3. Samordning av kompetensutvecklingsinsatser för att stärka kvalitén i utbildningen för 

nyanlända elever, såväl ungdomar som vuxna 
4. Strategier för rekrytering av legitimerad personal 

Gymnasieskola 

Förvaltningen bedömer att 

1. Verksamheten även fortsättningsvis behöver fokusera på kunskapsuppdraget så att  
• den genomsnittliga betygspoängen för kvinnor och män som avslutar sin utbild-

ning på gymnasieskolan överstiger riksnivån 
• skillnaderna i den genomsnittliga betygspoängen mellan kvinnor och män som av-

slutar sin utbildning i gymnasieskolan minskar 
• andelen kvinnor och män som uppnår gymnasieexamen överstiger riksnivån 
• andelen kvinnor och män på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till 

Nationella program senast det år de fyller 19 år kontinuerligt ökar 
2. De åtgärder som skolan beskriver när det gäller elevhälsans förebyggande arbete, an-

passningar och särskilt stöd samt förstärkning av mentors roll är viktiga och nödvän-
diga insatser för en högre måluppfyllelse.  
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3. Det kollegiala lärandet kopplat till forskning och beprövad erfarenhet som sker med 
stöd av förstelärarna är mycket viktigt för utveckling av skolans arbete så att alla elever 
ges möjlighet att uppnå målen i läroplanen.   

4. Verksamheten även fortsättningsvis behöver utveckla och förbättra det samlande arbe-
tet med insamling och utvärdering av vad eleverna tycker i frågor som rör till exempel 
trygghet, trivsel, stöd och arbetssätt.   

5. Skolans arbete med diskriminering och kränkande särbehandling gett goda resultat 
och det gäller även arbetet med att minska elevernas frånvaro i skolan. Ett viktigt fokus 
för kommande läsår är att fortsätta arbetet i samma riktning och arbeta med ständiga 
förbättringar.  

6. Skolan även fortsättningsvis behöver arbeta med formerna för elevernas inflytande 
över skolarbetets planering och deras möjligheter att ta aktiv del i arbetet med att vida-
reutveckla skolan och utbildningen.  

7. Elevernas upplevelse av skolmaten måste tas på allvar och att eleverna blir delaktiga i 
samtal med kommunens kostavdelning kring dessa frågor. 

8. Skolan bör utarbeta en plan för studie- och yrkesvägledningen i snäv och vid bemär-
kelse och att den blir en del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Vuxenutbildning  

Förvaltningen bedömer att  

1. De studerande, särskild de som läser på grundläggande nivå, behöver ges tillgång till 
olika former av stöd i större utsträckning än tidigare. 

2. De sjunkande resultaten på SFI behöver kartläggas och analyseras ytterligare så att 
lämpliga åtgärder snarast kan vidtas.  
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Bakgrund 
 
Enligt 4 kap, 3-5 § i skollagen skall i pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen 
ingå att analysera resultat och måluppfyllelse och besluta om förbättringsåtgärder samt att 
se till att kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av lärare, övrig personal och elever, 4 
kap, 4 § skollagen.  
 
Underlaget för kvalitetsredovisningen för Kommunala vuxenutbildningen, Komvux och 
undervisning i svenska för invandrare, SFI redovisas genom utvärdering av statistik över 
elevantalet, betygsresultat och kurser som har erbjudits under läsåret 2015/2016 samt 
genom det utvecklingsarbete som görs i arbetslagen för Komvux och SFI. 

 
Omvärldsanalys 
Hjalmar Strömerskola ligger i centralorten Strömsund. Utöver ungdomsutbildningen erbjuds 
utbildningar för vuxna vid Komvux både i grundläggande och gymnasial nivå, särvux och i 
svenska för invandrare, SFI. Vid vuxenutbildningen i Strömsund har vi under tiden 2007 – t o 
m vårterminen 2016 haft en Yrkeshögskoleutbildning till vindkrafttekniker. Det är en tvåårig 
eftergymnasial utbildning som bedrivs i nära samarbete med företag i vindkraftbranschen 
och där vissa kurser läses genom Uppsala universitet/Campus Gotland och Kungliga Tekniska 
Högskolan, KTH. Utbildningen utvärderas separat. För vuxenstuderande så erbjuds också 
stöd via Lärcentrum vid distansutbildning på högskolenivå. Lärcentrum redovisas också 
separat.  

Komvux och SFI på Hjalmar Strömerskolan 
Inom vuxenutbildning har man möjlighet att läsa kurser på grundläggande- och gymnasial 
nivå. Den enskildes behov och förutsättningar skall vara utgångspunkten för utbildningen för 
vuxna. Studie- och yrkesvägledning erbjuds till alla vuxna innan och under tiden studier 
bedrivs. Det är också möjligt att läsa yrkesutbildningar via vuxenutbildning och dessa 
utbildningar kan man läsa både på Hjalmar Strömerskolan eller via externa 
utbildningsanordnare. Under många år har Vård- och omsorgsutbildningen erbjudits via 
Hjalmar Strömerskolan. Den senaste omgången med 9 elever startade januari 2015. Inför 
höstterminen 2016 startar en ny omgång. Vård- och socialförvaltning i Strömsund kommer 
att köpa 15 platser för sina anställda. 

Vid vuxenutbildning kan man komplettera sin utbildning om man saknar eller har 
ofullständig gymnasieutbildning för att få behörighet till högskolestudier. Genom prövning 
har man möjlighet att höja sina meritvärden. 

Under läsåret 2015/2016 har komvux utfärdat 2 slutbetyg i enlighet med beslutet från 
regeringen som innebär att utfarandet av slutbetyg är möjligt tom 1 januari 2017.  
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Elever med betyg som är satta före den 1 juli 2012 kan tillgodogöra även de betyg som inte 
kan omvandlas eller omvandling kan innebära nackdel för dem vid utfärdandet av 
gymnasieexamen. Betyg som är satta före 1 juli 2012 kan tas med i slutbetyg om de inte är 
äldre än åtta år om rektorn inte bedömer att det föreligger särskilda skäl 4 kap, 9§ 
förordning (2002:2 012) om kommunal vuxenutbildning. Hjalmar Strömerskolan har 
informerat om regeringens beslut på skolans hemsida, www.hjalmar.nu. 

Under läsåret 2015/2016 har alla sökanden som varit behöriga till vuxenutbildningen på 
gymnasial nivå kunnat antas och urval enligt kap. 3. § 7, förordning (2011:1108) om 
vuxenutbildning har inte behövt göras. På vissa kurser, främst inom matematik har inte de 
tilldelade resurserna räckt till utan lärare har fått ersättning utöver den tjänstefördelade 
tiden för att kunna undervisa flera elever. De lärare som undervisar på vuxenutbildningen på 
grundläggande och gymnasial nivå undervisar även på ungdomsutbildningen.  

Konsekvens inför läsåret 2016/2017 har tjänstefördelningen på vuxenutbildningen 
beräknats utifrån ett förväntat ökat antal elever.  

När det gäller antagning till yrkesutbildningar inom vuxenutbildning har urval gjorts och 
företräde har getts först och främst till den som oavsett tidigare utbildning har en svag 
ställning till arbetsmarknaden enligt förordningen till statsbidraget för yrkesvuxutbildningar.  

Inom SFI har man möjlighet att få en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna, 
med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.  

Utbildningen består av tre studievägar, 1, 2 och 3 och fyra kurserna A, B, C och D. På 
studieväg 1 läser man kurserna A och B, på studieväg 2 läser man kurserna B och C och på 
studieväg 3 läser man kurserna C och D. Vid varje studieväg undervisar två lärare. Antalet 
elever per studieväg och kurs kan variera.  

I genomsnitt har antalet elever varit 14,8 st per lärare på Hjalmar Strömerskolan under 2015. 
Antalet inskrivna elever vid SFI har varierat mellan 137-176 under 2015/2016. I jämförelse 
med riket är elevantalet 24,2 st per lärare.( Se tabell nedan skolverkets databas)  

Antalet elever kan variera per grupp och det är svårt att fördela platserna jämt mellan 
studievägarna eftersom placering av eleverna, i studieväg och kurs görs utifrån individuella 
bedömningar.  

För att bedöma vilken studieväg en elev skall placeras, görs det en kartläggning där elevens 
erfarenheter, förmågor, kompetenser och kunskaper synliggörs och som har betydelse för 
bedömningen av vilken studieväg och kurs som kan bli aktuell för eleven. Kursen skall också 
anpassas efter elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål. 
Kartläggningen görs normalt före och under introduktionskursen av koordinatorn för SFI, 
studie- och yrkesvägledaren och den undervisande läraren.  
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Följande utfall har hämtats för Sfi för Strömsunds kommun och riket i Skolverkets databas 
jämförelsetal för 2015  

Variabler Strömsun
d [2313] 

Riket totalt 

 2015 2015 
Antal elever per lärare, heltidstjänster 14,8 24,2 
Elever i kommunen, antal som deltagit i utbildning 186 138386 
Elever, andel (%) i läs och skrivinlärning 19 9 
Elever, andel (%) med 0-6 års utbildning 29 18 
Elever, andel (%) med 7-12 års utbildning 48 43 
Elever, andel (%) med mer än 13 års utbildning 0 37 
Elever, andel (%) som är kvinnor 45 52 
Elever, andel (%) som är män 55 48 
Kursdeltagare på 1A som fått godkänt - genomsnittlig tid i veckor 32 28 
Kursdeltagare på 1B som fått godkänt - genomsnittlig tid i veckor 32 37 
Kursdeltagare på 2B som fått godkänt - genomsnittlig tid i veckor 54 25 
Kursdeltagare på 2C som fått godkänt - genomsnittlig tid i veckor 0 27 
Kursdeltagare på 3C som fått godkänt - genomsnittlig tid i veckor 28 25 
Kursdeltagare på 3D som fått godkänt - genomsnittlig tid i veckor 22 21 
Nationella prov, andel (%) kursdeltagare i kurs B som uppnått målen i 
provet (vux12) 

52,4 92 

Nationella prov, andel (%) kursdeltagare i kurs C som uppnått målen i 
provet (vux12) 

58,8 86,1 

Nationella prov, andel (%) kursdeltagare i kurs D som uppnått målen i 
provet (vux12) 

50 83,7 

Nationella prov, antal kursdeltagare som gjort nationella provet i kurs B 
(vux12) 

42 18277 

Nationella prov, antal kursdeltagare som gjort nationella provet i kurs C 
(vux12) 

51 25066 

Nationella prov, antal kursdeltagare som gjort nationella provet i kurs D 
(vux12) 

26 20067 

 

Målet är att erbjuda en utbildning som är utformad så att elever, kvinnor och män kan nå 
sina mål på ett optimalt sätt. 

Under läsåret 2015/2016 startade 4 introduktionskurser med totalt 98 studerande, varav 46 
kvinnor och 52 män. Introduktionskursen pågår i tre veckor för att kartläggning och 
inplacering i lämplig Sfi-kurs skall kunna göras.  

SFI på Hjalmar Strömerskolan arbetar i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Ett resultat 
av samarbetet under läsåret 2015/2016 har varit att SFI har all undervisning förlagts till 
förmiddagar för att eleverna kan få större möjligheter att kombinera SFI-studierna med 
andra studier och praktik. Undervisningstiden i SFI är 15 timmar i veckan. Eleverna har också 
möjlighet att arbeta med självstudier på eftermiddagar på skolan. 

Av Skolverkets statistik kan vi utläsa att Strömsunds kommuns Sfi-elever har en lägre 
utbildningsnivå vid studiestarten hos oss än vad Sfi-elever i riket har. Vi har också 
procentuellt flera män än kvinnor vid Sfi.  
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Eleverna hos oss behöver mera tid och lärarresurs för att nå godkända betyg i kurserna vilket 
motiverar den högre lärartätheten hos oss.  

Alla erbjuds att göra nationella prov och vi har en lägre andel elever som når godkända mål 
vid nationella prov än riket i övrigt.  Vid dåliga resultat på nationella prov så används 
resultaten i argumentationen för fortsatta studier på Sfi-kursen och i den fortsatta 
studieplaneringen.  

Betygsstatistik vid SFI 2015/2016 

78 betyg har utfärdats under läsåret 2015/2016. 

Betyg SFI ht-15 

Kurs A C D E Totalsum
ma 

SFIKUA9   5  5 
SFIKUB9  1 1

0 
1 12 

SFIKUC9 1 5 8 5 19 
SFIKUD9  1 2 3 6 
Totalsumma 1 7 2

5 
9 42 

 

Betyg SFI-vt-16 

Kurs A B C D E Totalsumma 
SFIKUA9       2   2 
SFIKUB9 1     2 1 4 
SFIKUC9 3   4 6 4 17 
SFIKUD9 1 1 1 2 8 13 
Totalsumma 5 1 5 12 13 36 

   

 HT-15 SFI-avbrott 

 
Kön 

  Kurskod K M Totalsumma 
SFIKUA9 1 1 2 
SFIKUB9 1 5 6 
SFIKUC9 8 6 14 
SFIKUD9 1 1 2 
Totalsumma 11 13 24 
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 VT-16 SFI-avbrott 

 Kön   
Kurskod K M Totalsum

ma 
SFIKUA9 8  8 
SFIKUB9 3 1

8 
21 

SFIKUC9 14 1
1 

25 

SFIKUD9 2 2 4 
Totalsumma 27 3

1 
58 

 

I Skolverkets statistik för 2015 har vi 30 % avbrott vid Sfi och här ligger samtliga kommuner på 24 %.  
Vi har 55 % som godkänts och samtliga kommuner har 64 %. En anledning till avbrott kan bero på att 
antalet elever utan kommunplacering har ökat på SFI. Avbrott sker oftast i samband med att eleven 
får en kommunplacering i en annan kommun och ofta inom några veckor efter att eleven har börjat 
på SFI.  

Sammanställning över antalet studerande vid komvux och 
SFI för läsåret 2015/2016 
I nedanstående tabeller finns sammanställningar över studerande som deltagit i utbildning 
vid Strömsunds kommuns vuxenutbildning under hösten 2015 och våren 2016. De olika 
utbildningsformerna redovisas separat och då de studerande kan läsa vid flera skolformer, så 
kan vissa studerande redovisas i flera kolumner.   

KV = GY, GRUV, Lärling, YRKVUX, Validering, PRÖVNING 

HT-15 Elever Män Kvinnor 
Antal elever totalt 
KV 92 31 61 
        
Gruv 32 12 20 
GY 45 14 31  
Lärling 0 0 0  
Yrkvux 14 5 9  
Prövning 1 0 1 
Summa 92 31 61 
        
SFI 137 82 55 
        
Totalt KV och SFI 229 113 116 
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VT-16 Elever Män Kvinno
r 

Antal elever 
totalt KV 

104 43 61 

    
Gruv 25 9 16 
GY 60 24 36 
Lärling 0 0 0 
Yrkvux 10 3 7 
Validering 2 1 1 
Prövning 7 6 1 
Summa 104 43 61 

    
SFI 176 103 73 

    
Totalt KV och SFI 280 146 134 

 

 Avbrott under 2015/2016 i Komvux KV  

 HT-15 KV-avbrott 

Antal av 
Personnr Kön 

   Kurskod K M Totalsumma 
ENGENG05 3 1 4 
ENGENG06 2 

 
2 

FYSFYS01a 
 

1 1 
GRNENG2 6 4 10 
GRNMAT2 1 1 2 
GRNSVA2 3 6 9 
HALHAL0 1 

 
1 

KEMKEM01 
 

1 1 
MATMAT01a 1 

 
1 

MATMAT01b 3 4 7 
MATMAT02b 4 3 7 
MEDMED01 1 

 
1 

PSKPSY01 1 
 

1 
SPCSPE01 1 

 
1 

SVESVE01 2 
 

2 
SVESVE02 

 
1 1 

VÅRVÅR01 1 1 2 
Totalsumma 30 23 53 

 

  

  

35



9 
 

VT-16 KV-avbrott 

Antal av 
Personnr Kön 

  Kurskod K M Totalsumma 
BIOBIO01 1 

 
1 

BIOBIO02 2 
 

2 
CADCAD02 

 
1 1 

DARDAT03 
 

1 1 
ENGENG06 1 2 3 
FYSFYS01a 1 1 2 
FYSFYS02 1 

 
1 

GRNENG2 8 2 10 
GRNMAT2 5 2 7 
GRNSVA2 5 1 6 
GYARIN 

 
1 1 

HISHIS01b 1 
 

1 
KEMKEM01 1 1 2 
KEMKEM02 1 

 
1 

MATMAT01a 
 

1 1 
MATMAT01b 2 1 3 
MATMAT02b 3 3 6 
MATMAT04 1 

 
1 

NAKNAK01b 1 
 

1 
NAKNAK02 1 

 
1 

RELREL01 
 

1 1 
SAAKÄL01S2 

 
1 1 

SAAKÄL02S 
 

1 1 
SVESVE02 1 2 3 
SVESVE03 1 

 
1 

Totalsumma 37 22 59 
 

Kommentar: Antalet som hoppat av grundläggande kurser har ökat i jämförelse med tidigare 
läsår, men då har vi också flera elever som påbörjat utbildningen. Vi ser att trenden håller i 
sig då det gäller framförallt svenska, engelska och matematik.   En förklaring är att både 
studievägledare och arbetsförmedlingen har intensifierat vägledningen och flera elever har 
kunnat gå vidare till andra utbildningar eller arbete.  Uppföljningen av frånvarnade elever 
har skett tidigare detta läsår.  Eleverna har erbjudits stöd i matematik i mattestugan, men 
trots det så ser avhoppen från mattekurserna ut ungefär som i fjol.  

Förslag inför läsåret 2016/2017: De vuxenstuderande skall erbjudas ett utökat stöd av 
studievägledare/mentor/koordinator och de skall även erbjudas att delta i ”studiestugor i 
matte och engelska” för att kunna få individanpassad hjälp utöver lektionerna. Antalet 
orienteringskurser i bl a yrkesintroduktion och studieteknik behöver utökas, erbjudas och 
anpassas till elevernas önskemål och behov. Informationsmöten ordnas varje månad där alla 

36



10 
 

vuxenstuderande inbjuds att delta och vid dessa möten kan frågor och problem för eleverna 
snabbt fångas upp. Även elevrådsmöten kommer att förläggas i anslutning till dessa möten. 

De nya kursplanerna för GRUV med delkurser hoppas vi skall göra kurserna mera 
överskådliga och de kan då enklare se hur långt de kommit i kursen. Det kan även bli lättare 
för elever att återuppta sina studier vid ett senare tillfälle om de inte fått betyg i kursen som 
helhet.     

De studerandes betyg redovisas/kurs i nedanstående tabell. 

  Betyg KV hösten 2015 

KV-betyg ht-15 Be
tyg 

       

Kurskod - A B C D E F Totalsum
ma 

BETBET01     1   1 
BIOBIO01    1  1 1 3 
BIOBIO02  1 1     2 
DAODAT01a    1    1 
ELEELR0      1  1 
ELLELL01      1  1 
ENGENG05  1    1  2 
ENGENG06     5 2 2 9 
ENTENR0  1      1 
FYSFYS01a 1    1  4 6 
FYSFYS02   1 1    2 
GERÄLD0      1  1 
GRNENG2       1

1 
11 

GRNMAT2       4 4 
GRNSVA2       4 4 
GYARVO      1  1 
HISHIS01b 1   1    2 
HUSHUB0    1    1 
HUSHUS01     1   1 
HUSHUS02    1    1 
HUSHUS03     1   1 
KEMKEM01    1 1 1 1 4 
KEMKEM02    1    1 
MATMAT01b       1 1 
MATMAT02b       1

1 
11 

MATMAT02c   1     1 
MATMAT03b      2  2 
MATMAT03c    1    1 
MATMAT04       1 1 
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MEDMED01    1    1 
MODSPA02   1     1 
MÄNETI0  3  2  4  9 
MÄTMÄO0    1    1 
NAKNAK01a1   1     1 
NAKNAK01b    1 1 1  3 
NAKNAK02    1   1 2 
PEAVÅD0    4  4  8 
PSKPSY01  1  1  2  4 
RELREL01  1  1  1 1 4 
SJUAKU0      1  1 
SPCSPE01      1  1 
SVASVA01   1 1 2  3 7 
SVASVA02  1 1  1 1 2 6 
SVESVE01      1  1 
SVESVE02   1   1  2 
VADVAR00S    1    1 
VÅRVÅR02    3  5  8 
Totalsumma 2 9 8 2

6 
1
4 

3
3 

4
7 

139 

 

Betyg KV våren 2016 

Betyg kv vt-16 Betyg        
Kurskod - A B C D E F Totalsum

ma 
BETBET01     1   1 
BIOBIO01    1  1  2 
BIOBIO02   1  1   2 
BYGBYG01     1   1 
BYGBYG02     1   1 
DAODAT01a    1    1 
ENGENG05   1 1  2 1 5 
ENGENG06  1   5  1 7 
ENGENG07  1      1 
ENTENR0  1      1 
FYSFYS01a 3    1 1  5 
FYSFYS02   1   1  2 
GERVÅR0  1  3    4 
GERÄLD0    3  2  5 
GRNENG2     1  8 9 
GRNMAT2     2  3 5 
GRNSVA2      2 2 4 
GYARVO      1

0 
 10 

HALHAL0      1  1 
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HISHIS01b   1   1  2 
HUSHUB0    1    1 
HUSHUS01     1   1 
HUSHUS02    1    1 
HUSHUS03     1   1 
KEMKEM02   1 1   1 3 
MATMAT02b 2  1  2 2 5 12 
MATMAT03b      2  2 
MATMAT03c    1    1 
MATMAT04      1 2 3 
MEDMED01      1  1 
MODSPA02   1     1 
MÄNETI0  1      1 
MÄTMÄO0    1    1 
NAKNAK01a1    1    1 
NAKNAK02    1  1  2 
PSKPSY01      1  1 
PSYPSY01  3  2  3  8 
RELREL01  1  1 3   5 
RELREL02    2    2 
SJUAKU0  1  1  4  6 
SJUHEM0      2  2 
SJULIN0  2  2    4 
SPCSPE01  1  5  2  8 
SVASVA01     1 1  2 
SVASVA02     2 4 1 7 
SVASVA03   1  1 1 1 4 
SVESVE01     1 2  3 
SVESVE02    1 1 2  4 
SVESVE03    2  1 1 4 
VADVAR00S  4  2  2  8 
VÅRVÅR01      1  1 
VÅRVÅR02      1  1 
Totalsumma 5 1

7 
8 3

4 
2
6 

5
5 

2
6 

171 

 

Kommentar läsåret 15/16: Under hösten 2015 har 49 av 139 betyg inte nått godkänd nivå 
och våren 2016 har 31 av 171 betyg ej nått godkänd nivå. I 26 kurser av totalt 310 betygsatta 
kurser har betyg utfärdats på A-nivå (8 %) och många av dessa toppbetyg gäller kurser i 
matematik, engelska och vårdkurser.  I kurserna där de högsta betygen är utdelade så är det 
dock en bra spridning av betyg på nästan alla betygstegen. Elever som har läst kurser inom 
vård- och omsorgsutbildning har nått höga betyg och ett av skälen kan vara att de har 
arbetat inom vård- och omsorg och har kompetens inom yrket som kan medverka till goda 
studieresultat.  
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I skolverkets statistik för 2015(sept-16) visar att andelen i vår kommun som slutfört kurser 
vid komvux är 78,7% (71,4 i samtliga kommuner). Vi har också en lägre andel 12 % som 
avbrutit studierna vid komvux än samtliga kommuner som har 18,3% . 

Stödbehovet ökar 
Även om antalet avhopp och antalet underkända betyg är lågt så behöver vi fortsätta att ge 
stöd för vuxna kvinnor och män och erbjuda även specialpedagogiskt stöd. Vår erfarenhet är 
att arbetsinsatsen som krävs för studierna har upplevts större än man har förväntat sig bland 
de vuxna som studerar samt att de undervisande lärarna upplever att det finns ett större 
stödbehov hos de studerande än tidigare. Många av eleverna arbetar också parallellt med 
studierna och det har ibland varit svårt för en del elever att närvara på lektionerna varje 
vecka.  

Numera studerar flera andraspråkselever på komvux och lärarna ser ett behov av att den 
lärarledda tiden behöver utökas. Även individuellt stöd kan behövas för vissa elever.  

Åtgärderna vi föreslog i föregående kvalitetsredovisning för att hålla avbrotten låga och för 
att höja betygsresultaten har genomförts när det gäller grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning inom följande områden.  

- Vägledningssamtal mellan eleven studie- och yrkesvägledaren med förtydligande av 
åtagandet och elevens eget ansvar samt att studieplanering görs utifrån individens 
förutsättningar och behov. 

- Alla elever inom Komvux erbjuds specialpedagogiskt stöd vid behov. En lånedator med 
specialpedagogiska hjälpmedel kan också lånas ut. 

- Vid avhopp kontaktar studie- och yrkesvägledaren den studerande och undersöker orsaken 
till avbrott. 

- Elevens individuella studieplan delges av studie- och yrkesvägledaren till den undervisande 
läraren för att underlätta planeringen och upplägget av kursen inom tidsramen som anges i 
planen. Information ges också om behovet av stöd och anpassningar i undervisningen. 

- Gymnasieskolans matematikstuga för extra stöd är även öppen för de vuxna. 
- Omfattningen för den schemalagda tiden för undervisningen inom Komvux har utökats. 

Förslag till åtgärder inför läsåret 2016/2017 för Sfi: Även Sfi-eleverna skall erbjudas ett 
utökat stöd av studievägledare/mentor/koordinator för att kartlägga och planera fortsatta 
studier, praktik eller arbete. Antalet orienteringskurser kommer att utökas och erbjudas och 
anpassas till Sfi-elevernas önskemål och behov. Informationsmöten/elevrådsmöten ordnas 
även för Sfi-eleverna.  

Fortbildning inom betyg och bedömning planeras för Sfi-lärarna. 

Värdegrundsarbete, inflytande, trygghet och studiero 
 
Under läsåret 2015/2016 har värdegrundsarbetet och elevernas inflytande utvecklats inom 
Komvux och SFI enligt den plan som tog fram i fjolårets kvalitetsredovisning: 
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- En likabehandlingsplan för Komvux och SFI har tagits fram och alla studerande har 
informerats både muntligt och skriftligt och getts möjligheter att lämna synpunkter på 
innehållet.  

- Elevrådet för komvux och SFI har haft ett möte under våren-16 
- En enkätundersökning bland alla vuxenelever som berör frågor runt trygghet, studiero, stöd, 

värdegrund, utbildningens innehåll och inflytande har genomförts, men med låg 
svarsfrekvens för Komvux gymnasial och grundläggande nivå. Sfi har haft en pappersenkät 
och där har vi en hög svarsfrekvens.    

- Ordningsreglerna för Komvux och SFI har diskuterats i elevrådet, men ej uppdaterats. 

Ledning och utveckling av utbildningen 
Undervisande lärare på Komvux har haft två möten per termin under läsåret 2015/2016. 
Rektorn och studie- och yrkesvägledaren leder mötena och målet är att tillsammans med 
lärarna utveckla vuxenutbildningen.  

Under läsåret 2015/2016 har rektorn haft regelbundna möten med lärarna på SFI 
tillsammans med SFI-koordinatorn som arbetar med antagningen av elever och har nära 
samverkan med studie- och yrkesvägledaren, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och 
Flyktingmottagningen. SFI-koordinatorn har avlastat rektorns uppdrag och gett möjlighet för 
rektorn att ägna mer tid för det pedagogiska ledarskapet. Arbete med att få bättre rutiner 
runt ansökningar till SFI och elevernas individuella studieplaner har varit i fokus under 
läsåret. Personal- och arbetsmiljöfrågor har även detta läsår varit stående punkter på 
dagordningen, men åtgärderna från fjolårets kvalitetsredovisning såsom pedagogiska 
utvecklingsmöjligheter, möjlighet att läsa med olika hjälpmedel, via datorprogram, på 
distans, på olika nivåer, elevers inflytande, likabehandling och tillgång till stöd har haft hög 
prioritet.  

Utveckling av informationsinsatser och den uppsökande 
verksamheten 
Under våren-16 så har vi utvecklat vår information om vårt utbildningsutbud genom bland 
annat mera detaljerad information på hemsidan och vi lägger ut påminnelser om 
ansökningstider och kursstarter. Vi har också annonserat i dagspress inom kommunen och i 
regionen.  Vi har tagit fram ett flygblad där utbildningsutbudet beskrivs och det flygblad har 
distribuerats till alla kommunens hushåll under maj-16. Flygbladet har också skickats till de 
myndigheter och handläggare som vi vet träffar personer som kan tänkas vara intresserade 
av utbildning på Sfi, grundläggande eller gymnasial nivå, eller särvux. Exempel på 
myndigheter, stödenheter, tjänstemän etc som fått informationen för vidare spridning är 
Arbetsförmedlingen, IFO, LSS-enheten, Jobbcenter, DUA-arbetsgruppen, UVAS, KAA-
handläggare, flyktingmottagningen mfl.   

Våra studie- och yrkesvägledare deltar också vid Öppet husdagar vid Lärcentrum och 
informerar då om vårt utbildningsutbud.  

Under läsåret 16/17 så kommer vi att utveckla detta arbete ytterligare. Planering av en 
introduktionsdag för alla Komvux-elever har påbörjats. Stöd som berör studieteknik kommer 
att också anordnas för dessa elever från hösterminen. 
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Inköp av tilläggsmoduler till Time Care 

Time Care, kommunens system för personalplanering, har utvecklat mo-
duler som ger verksamheterna möjligheter till bättre resursoptimering 
och överblick. De nya modulerna stödjer också verksamheterna i arbetet 
med hälsosamma, planerade scheman och ökad sysselsättningsgrad. Mo-
dulerna kommer att användas för och av alla förvaltningar i kommunen.  
 
De aktuella modulerna är; 
• Mobil Webbklient, en applikation som gör att arbetstagaren enkelt kan 

svara på förfrågningar, läsa meddelanden och ändra sin tillgänglighet 
via mobilen. 

• Avancerad bokning, ett stödsystem för bemanningsplanering både för 
Time Care Planering som används för månadsanställd personal och 
för Time Care Pool som används för timanställda. 

• WinLas Integration, ett heltäckande system för hanering av LAS-
frågor, både för tillsvidare- och tidsbegränsat anställd personal 

• Multi Access, förenklar och snabbar upp det dagliga arbetet för sche-
maadministratörerna och ger cheferna en tydlig överblick över nyckel-
tal och händelser 

• Produktionsplanering, integrerar Time Care Planering med externa 
system t ex Intraphone för att se bemanningskrav utifrån verkligt be-
hov. En analysfunktion som underlättar överblick och uppföljning in-
går också. 

• Scheduler för Time Care Planering, för att kunna ta fram ett optimalt 
schema som passar verksamhetens behov, uppfyller lagar och avtal 
samt behåller så många personalönskemål som möjligt för aktuell pe-
riod. Det manuella arbetet minskar vilket leder till tidsbesparing. 

 
Modulerna kostar 360 000 kr i engångskostnad och 102 000 kr i årlig sup-
port och underhåll. 
 
Beslutet skickas till 

Carina Wiik, chef KLF-Löner 
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Förslag till beslut  

1. Strömsunds kommun köper tilläggsmodulerna till Time Care. 
2. Medel för engångskostnaden anvisas från KS utvecklingspott. 
3. Den årliga kostnaden fördelas mellan verksamheterna som använ-

der systemet.  
 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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Tillsättande av en parlamentarisk arbetsgrupp för framtagande 
av Turismstrategi för Strömsunds kommun 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni 2010 fick kommunchefen i 
uppdrag att lämna förslag till hur ett turistpolitiskt program gällande kom-
munens arbete med turism ska utarbetas. Ett förslag till Turismstrategi har be-
arbetats och vid flera tillfällen kommunicerats med kommunstyrelsen.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2016 lyftes ärendet om 
förslag till Turismstrategi ut. En parlamentarisk arbetsgrupp ska nu tillsättas 
och fortsätta arbetet med att ta fram en strategi i samråd med besöksnärings-
branschen.  
 
Turismstrategin ska vara ett politiskt styrdokument i syfte att skapa tillväxt 
och utveckling för besöksnäringen i Strömsunds kommun.  
 
Förslag till beslut 
 
En parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram en Turism-
strategi för Strömsunds kommun i samråd med företag inom besöksnärings-
branschen. 
 
Representerade partier i kommunstyrelsen utser en ledamot till arbetsgrup-
pen, inga ersättare. 
 
Kommunchefen får i uppdrag att utse lämpligt tjänstemannastöd till arbets-
gruppen. 
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Fjärrvärme Gäddede 

 
I samband med utredningen om lokaleffektivisering av skolan i Gäddede 
har åter frågan om värmeanläggningen i fastigheten aktualiserats. 
Anläggningen är från mitten av 1980-talet och borde ha varit utbytt för 
flera år sedan då den i princip är uttjänt. 
Kalkyler visar att ett byte av värmeanläggningen uppskattningsvis skulle 
kosta 2-2,5 mkr. 
 
I diskussion med Jämtlandsvärme AB (JVAB) har bolaget visat sig be-
redda att investera i en fjärrvärmeanläggning i Gäddede som alternativ 
till att kommunen investerar i ännu en egen anläggning. 
En sådan fjärrvärmeanläggning skulle också kunna ersätta andra äldre 
värmeanläggningar och dessutom möjliggöra för andra fastighetsägare på 
orten att konvertera till fjärrvärme. Bland annat har Strömsunds hyresbo-
städer AB visat intresse att ansluta till en fjärrvärmeanläggning i takt som 
deras behov av byte av värmeanläggningar uppstår.  
 
För anslutning av skolan ( inklusive gymnastik och simhall ), Levinsgår-
den och varmvatten för Forsgården har JVAB begärt en sammanlagd an-
slutningsavgift om 2 mkr. 
 
Initierare 

 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Förslag till beslut  
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att kommunen ansluter ovanstående fastigheter till en fjärrvärmeanlägg-
ning hos Jämtlandsvärme AB och att 2 000 000 kronor anslås för ändamå-
let.   

 

Underskrift 

 
Jörgen Pettersson 
Chef teknik- och serviceförvaltningen            
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   Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Länstransportplan perioden 2018-2029 
 
Regionen har tillsammans med Trafikverket genomfört samrådsträffar 
med kommunerna där bland annat kommande länstransportplan dis-
kuterats. Inför fortsatt arbete bereds kommunerna möjlighet att komma 
in med förslag på prioriterade åtgärder från respektive kommun. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen vill inledningsvis framhålla att i 
Strömsunds kommun är de allra flesta beroende av bil på grund av de 
långa avstånden och det svaga underlaget för kollektivtrafik. Därför bör 
andelen investeringar i vägsystemet vara högre i kommande plan än i 
den senaste då en förhållandevis hög andel (nära 30 %) av medlen anvi-
sades till gång- och cykelvägar i länet, även om det är angeläget att de 
av kommunen prioriterade gång- och cykelvägarna kommer till stånd. 
 
De flesta av de åtgärder kommunen prioriterat högt inför tidigare pla-
ner är fortfarande inte åtgärdade.  Det får därför anses vara ytterst vik-
tigt att dessa åtgärder nu genomförs snarast då även många av dom öv-
riga åtgärderna i prioriteringen blir av all akutare karaktär. 
 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår prioritering enligt följande in-
för länstransportplanen 2018-2029 : 
 
Prioritet 1 – omgående behov av åtgärd  
 

                                          Väg 829, Lövberg -Alanäs, enligt plan samt asfaltering. 
Gång- och cykelväg Strömsund–Ulriksfors, längs väg 345 enligt plan. 
Väg 346, Hoting–Rossön, fortsätta/fullfölja påbörjade åtgärder. 
Gång- och cykelväg över bron i Rossön, säkerställa säkerhet för gående 
alternativt återuppföra trafikljusen. 
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Prioritet 2 – att åtgärda inom planens första 2 år 
 
E 45, landskapsgränsen Ångermanland – Hoting, förbättringar som 
möjliggör höjda hastighetsgränser. 
Väg 342, Strömsund –Strand inkluderande gång- och cykelväg 
E 45, genomfart Strömsund, för att möjliggöra framkomlighet med 
breda och tunga transporter. 
Väg 998, Hoting-Norråker, bärighets- och beläggningsåtgärder. 
Väg 801, Bredkälsflon-Hillsand, bärighetsåtgärder samt asfaltering. 
Väg 993, Rossön-Grundsjö, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
Gång- och cykelväg Strömsund-Näsviken-Tullingsås. 
E 45, Hoting, se över trafiksituation vid centralskolan. 
 
 
 
 
Prioritet 3 – åtgärd löpande under perioden tillsammans med till-
kommande uppkomna behov 
 
Väg 804, trafiklösning OK/Dollarstore - Strömsunds Camping. 
Väg 791, Bredkälen –Yxskaftkälen, förstärkning och beläggning. 
Väg 987, Backe-Vängel, förstärkning och beläggning. 
E 45, genomfart Hoting inkluderande gång- och cykelbanor. 
Gång- och cykelväg, genomfart Hammerdal 
E 45, genomfart Hallviken, omdragning för trafiksäkerhet. 
Väg 788, Yxskaftkälen – Gåxsjö, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
Väg 987, Täxan–Vängel, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
Väg 792, E 45 – Grenåskilen, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
Väg 794, Yxskaftkälen – E 45, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
Väg 757, Sikås–Raftsjöhöjden, vindkraftsutbyggnad åter aktuell, upp-
rustning bör ske snarast efteråt. 
Väg 802, Väg 801 – Öjarn, förstärknings-/förbättringsåtgärder. 
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Utöver denna prioritering är det viktigt att även det järnvägsnät som 
finns i kommunen rustas upp om gods och persontrafik i större ut-
sträckning ska kunna flyttas över till denna. Teknik- och serviceförvalt-
ningen har dock ingen större kunskap om kvalitén på dessa varför vi 
föreslår att tidigare års prioriteringar kvarstår och dess behov påtalas i 
länstransportplanen. 
 
De tidigare beslutade prioriteringarna är: 
 
Inlandsbanan, ökad bärighet hela sträckan. 
Inlandsbanan, modernt signalsystem. 
Inlandsbanan, elektrifiering. 
Hoting–Forsmo, ökad bärighet hela sträckan. 
 
 
 
 
 
 
 

                      Jörgen Pettersson  
Chef TSF 

48


	Kallelse /Underrättelse
	1. Information om bredband
	2. Investering för fortsatt utbyggnad av bredband via fiber
	§ 221 Investering för fortsatt utbyggnad av bredband via fiber
	3. Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen
	§ 222 Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4
	Bilaga 5
	Bilaga 6
	Bilaga 7
	Bilaga 8

	4. Finansiering av tjänster inom integration med mera
	§ 223 Finansiering av tjänster inom integration med mera
	5. Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2017
	§ 224 Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2017
	6. Fortsatt verksamhet för Noden/Vindkraftscentrum
	§ 225 Fortsatt verksamhet för Noden/Vindkraftscentrum
	7. Samarbete med Robin Bryntesson
	§ 226 Samarbete med Robin Bryntesson
	Bilaga sid 1-3
	8. Ansökan om att bli ambassadör för Strömsunds kommun
	§ 227 Ansökan om att bli ambassadör för Strömsunds kommun
	Bilaga sid 4
	9. Ansökan om marknadsföringsbidrag – *Dans för alla*
	§ 228 Ansökan om marknadsföringsbidrag – *Dans för alla*
	Bilaga 5-6
	10. Tillägg till Strömsunds kommuns beslut om reglering avsnöskotertrafiken inom område Frostviken Väst
	§ 229 Tillägg till Strömsunds kommuns beslut om reglering av snöskotertrafiken inom område Frostviken Väst
	11. Yttrande över remiss – Så når vi miljömålen i Jämtlands län! Utmaningar, goda exempel och åtgärder 2017-2020
	§ 230 Yttrande över remiss – Så når vi miljömålen i Jämtlands län! Utmaningar, goda exempel och åtgärder 2017-2020
	Yttrande

	12. Yttrande över remissen – Renskötselkonventionen
	§ 231 Yttrande över remissen - Renskötselkonventionen
	Yttrande

	13. Kvalitetsarbete inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen
	Bilaga 7-41
	14.Inköp av tilläggsmoduler till Time Care
	Bilaga sid 42-43
	15.Tillsättande av en parlamentarisk arbetsgrupp för framtagande av Turismstrategi för Strömsunds kommun
	Bilaga sid 44 
	16.Fjärrvärme i Gäddede
	Bilaga sid 45
	17.Prioritering av vägar – Länstransportplan perioden 2018-2029
	Bilaga sid 46-48
	18.Extra statsbidrag – flyktingmedel
	19.Delegationsbeslut
	20.Delgivningar



