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Justering (Sign) 

§ 71

Ändring i föredragningslistan 

Följande ärenden läggs till i föredragningslistan: 

 Lokaleffektivisering Frostviksskolan

 Samordningsförbundet Jämtlands län - budget 2019

Följande ärenden tas bort i föredragningslistan: 

 Försäljning av fastigheten Strömsund Åsen 1:19

Arbetsutskottet beslut 

Föredragningslistan godkänns. 
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§ 72 
 
Information om personalfrågor 
 
Ingela Sonidsson informerar om sjukfrånvaron i kommunen.  
 
Antal årsarbetare har ökat från 1288 till 1335. Antalet grundar sig på den 
sammanlagda arbetade tiden (arbetade timmar). Semester, sjukdom och 
annan frånvaro räknas inte med. Antalet medarbetare är 1428 personer 
varav 1085 är kvinnor och 343 är män. Medelåldern är 47 år. 
 
Kommunen har minskat sin sjukfrånvaro från 5,85 % till 5,79 %. Det är 
intressant att vår sjukfrånvaro inte minskat mera då FK inte beviljar näs-
tan någon över 180 sjukdagar. En liten minskning vad gäller kvinnorna. 
Männens sjukfrånvaro är ungefär hälften av kvinnornas och har ökat nå-
got. 
 
Av den sammanlagda sjukfrånvarotiden består 57 % av sjukfall längre än 
60 dagar. Den övriga sjukfrånvaron är lika med all frånvaro kortare än 60 
dagar dvs 43 %. Det blir intressant utifrån de regelförändringar som kom-
mer juli 2018. 
 
Gunilla Schröder informerar om rehabiliteringsarbetet i kommunen.  
 
Rehabiliteringens olika möjligheter. Tidiga åtgärder vid korttidsfrånvaro, 
chefstöd, medarbetarstöd/delaktighet och samverkan med Försäkrings-
kassan och arbetsförmedlingen.    
 
Orsaker till sjukskrivningar. Unga känner stress, psykisk ohälsa, medar-
betare orkar inte arbeta, medarbetare som önska arbeta med andra upp-
gifter. 
 
Upprättande av rehabiliteringsplan görs vid sjukskrivning längre än 60 
dagar. Kortare sjukskrivningar behövs ingen rehabiliteringsplan.   

 
Kommunstyrelsens beslut  

  
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 73 
 
Information från säkerhetssamordnaren 
 
Richard Persson ersätter säkerhetssamordnaren. Richard Persson infor-
merar om höga flöden i landet/kommunen och drar en historisk bild. Det 
har tillsats en arbetsgrupp som arbetar med frågan.  
 
Kommunstyrelsens beslut  

  
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 74 
 
Information om GDPR 
 
Hans-Erik Jansson informerar om EU:s nya dataskyddsförordning. 
 
Den 25 maj i år får hela EU en ny gemensam lagstiftning kring skydd av 
personuppgifter. Personuppgiftslagen, PuL, som trädde ikraft 1998 upp-
hör i och med detta att gälla. Syftet är att modernisera lagstiftningen för 
att skydda människors personliga integritet. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

  
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 75 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande 
 
Susanne Hansson informerar från Regionens samverkansråd.   
 

 Nytt beslut om gemensamma nämnden för samverkan pga av att 
Bräcke- och Härjedalens kommun nu vill ansluta till nämnden. 
 

 Nytt förslag till överenskommelse mellan Region Jämtland Härje-
dalen och länets kommuner om regional samverkan 
 

 Information från regiondirektör - Lättakut till Strömsund i maj 
 

 Vilhelmina mineral AB vill öppna Stekenjokkgruvan och Jomagru-
van i Röyrviks kommun i Norge. Ärendet ligger hos Bergstaten 

 
 

 
Kommunstyrelsens beslut  

  
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 76 Dnr 2018.103 041 
 
Ramjustering 2018, centralisering av leverantörsskanningen 
 
Skanning av leverantörsfakturor har sedan starten varit en arbetsuppgift 
som fördelats inom ett antal förvaltningar, men med hemvist under kom-
munledningsförvaltningen/ekonomi. För att förbättra och effektivisera 
arbetsflödet kring skanning flyttas arbetsuppgiften till teknik- och service-
förvaltningen/kundtjänst.  
 
Följande behov av ramjusteringar mellan förvaltningarna föreslås: 
 

     

Budgetjusteringen är beräknad till personalkostnad inklusive lönerevision 
2018 2,5 % och personalomkostnadspålägg 39,17 %. 
Avstämning har skett med berörda förvaltningschefer. Sedan tidigare 
finns budget motsvarande en 20 %-tjänst för skanningen inom kundtjänst. 
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 55/2018. 
 
Yrkande 

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

Fastställa ramjusteringarna för år 2018 enligt ovan.  
_____  
Beslutsexp 
Förvaltningarna  

  

Från förvaltning Till förvaltning Enhet %-tjänst tkr 

Kommunledningsförvalt-
ningen 

Teknik- och  
serviceförvaltningen 

Kundtjänst 15  65 

Barn-, kultur- och utbild-
ningsförvaltningen 

Teknik- och  
serviceförvaltningen 

Kundtjänst 10  47 

Framtids- och utvecklings-
förvaltningen 

Teknik- och  
serviceförvaltningen 

Kundtjänst 10  42 

Vård- och socialförvalt-
ningen 

Teknik- och  
serviceförvaltningen 

Kundtjänst 15 65 

Total   50 219 
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§ 77 Dnr 2018.100 773 

Folkhälsorådets handlingsplan 

Folkhälsoprogram för Strömsunds kommun antogs av kommunfullmäk-
tige den 15 november, § 87. Utifrån de prioriterade områdena i folkhälso-
programmet kopplas en handlingsplan med åtgärder och aktiviteter för 
åren 2018-2020, som på olika sätt syftar till att främja folkhälsan i kommu-
nen. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 56/2018. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar upprättad handlingsplan för Folkhälsorådet för 
åren 2018-2020 med de ändringar som arbets-utskottet föreslagit. 

_____  
Beslutsexp 
Folkhälsorådet



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
2018-03-21 
 

Förvaltning 
Kommunstyrelsen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Åsa Engman 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Folkhälsorådets handlingsplan 

 
Sammanfattning av ärendet  

Folkhälsoprogram för Strömsunds kommun antogs av kommunfullmäk-
tige den 15 november, § 87. Utifrån de prioriterade områdena i folkhälso-
programmet kopplas en handlingsplan med åtgärder och aktiviteter för 
åren 2017-2020, som på olika sätt syftar till att främja folkhälsan i kommu-
nen 
 
Initierare 

Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen föreslås anta upprättad handlingsplan för Folkhälsorå-
det för åren 2017-2020. 
 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
Åsa Engman 
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        MÅL 1. Delaktighet och inflytande i samhället  
Inriktningsmål: Alla känner delaktighet och har inflytande över den egna livssituationen och i samhället 

Vad (Handlingsplan) Satsningar  Hur (genomförandeplan)  När   Ansvar  
Fler som röstar i kommunvalet  
 

Inbjuda politiska partier att delta i aktiviteter som gymnasiet planerar inför 
valet 

2018  FUF 

Utveckla medborgardialogen i 
kommunen 

Deltagande i SKL tankesmedja 
E‐ panel i särskilda frågor 
Skapa olika sätt att i varje frågan fånga bredden i möten in till dialoger 

Löpande   

Andel ungdomar som deltar i 
föreningslivet ska öka  
(Inriktningsmål BKU 2018) 

Andelen ska i första hand öka, i andra hand inte minska.    
2018 

BKUF 

Elevrådsutbildning genomförs den 13 februari för elever i grundskolan  2018  BKUF 

Elevrådsutbildning för gymnasieelever  2018‐2020  FUF 

Genom att stötta föreningarna i samverkan med SISU Länsidrotten 
Jämtland/Härjedalen 

Löpande  Kultur& 
fritidschef 

Föreningar med bidrag från 
kommunen ska erbjuda verksamhet 
för alla kvinnor, män, flickor och 
pojkar 

Se till att verksamheterna som vi stöder är tillgängliga för alla kvinnor, män, 
flickor och pojkar 

Löpande  
 

Kultur& 
fritidschef 

Ungdoms – och fritidskonsulenten ska 
samordna och organisera 
mötesplatser för ungdomar i hela 
kommunen.  
(Inriktningsmål BKU 2018) 
 

Effektmål 2018: Mötesplatser ska finnas på alla orter med högstadieskola. 
Metod: Kartläggning av Kultur‐ och fritidsavdelningen.  

 
2018 

BKUF 

I samverkan med olika föreningar i kommunen  Löpande  Kultur& 
fritidschef 

Teknikhuset – mötesplats för barn och unga, med syfte att bygga upp och 
stärka kunskap och intresse för teknik och entreprenörskap. Sprida 
konceptet på fler orter i kommunen. 
 

2018‐2020  FUF 
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Mål 2. Utbildning och arbete 
Inriktningsmål: Alla har ekonomisk och social trygghet 

Vad (handlingsplan) satsningar  Hur (genomförandeplan)  När   Ansvar  
Ungdomsarbetslöshet ska minska 
(Prioriterat mål) 

Genomföra lovskola 
 

2018‐2020  FUF 

Samarbete med Arbetsförmedlingen genom DUA‐överenskommelse för att 
minska ungdomsarbetslösheten 
 

2018‐2020  FUF/AF 

Alla barn och ungdomar inom 
förskola, grundskola och 
gymnasieskola ska ges förutsättningar 
att klara kunskapsmålen 

Effekt mål: Minst samma andel elever ska ha nått målen i alla ämnen som 
under 2017. 
 

2018  BKUF 

Effektmål: Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans 
yrkesprogram ska vara oförändrat eller öka. 
 

2018  BKUF 

Fyra grundskolor ‐ Centralskolan i Hoting, Fjällsjöskolan, Frostviksskolan och 
Vattudalsskolan ‐ deltar i Skolverkets satsning Samverkan för Bästa Skola. 
 

2018‐2019  BKUF 

Kommuninnevånarnas förmåga till 
egen försörjning ska öka 

Riktade insatser för ungdomar och nyanlända för att stärka förmågan till 
egen försörjning, Öppen Arena, DUA‐överenskommelse, RCI, UVAS, 
HAMSAM, Yrk In 
 

2018‐2020  FUF/AF 

Kommunen ska kontinuerligt ställa 
praktikplatser till förfogande. 

Resp. förvaltning ska ställa praktikplatser till förfogande   2018‐2020  Alla förvaltningar 

Kommun ska i samarbete med 
Arbetsförmedlingen erbjuda 100 extra 
tjänster.  
 
 
 
 

Resp. förvaltning ska ställa praktikplatser till förfogande  2018‐2020  Alla förvaltningar 
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MÅL 3. Barns och ungas uppväxtvillkor 
Inriktningsmål: Barn och ungdomar har trygga och goda uppväxtvillkor 

Vad (handlingsplan) satsningar  Hur (genomförandeplan)  När   Ansvar  
Psykisk ohälsa hos barn och unga ska 
minska (prioriterat mål) 

Genom Skolverkets satsning SBS utveckla ett förebyggande och 
hälsofrämjande elevhälsoarbete (Projektledare elevhälsan) 
 

2018‐2019  BKUF 

Mäts via Hälsosamtal i skolan och värdena för åk 7 redovisas i 
inriktningsmålen 
 

2018  BKUF 

Kompetenshöjning kring att ex. förebygga/tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos 
barn och ungdomar 
 

2018 och framåt  IFO chef 

Säkerställa att barn och ungdomar och deras familjer vet var de ska vända sig 
när ett barn eller en ungdom/ung vuxen mår dåligt 
 

2018 och framåt  IFO chef 

MHFA (Mental health first aid) i skolan  och inom vård‐ och omsorg /vuxna 
äldre 
 

2018‐2020  VSF 

Förstärkt stöd till unga 13‐23 år, via 
ungdomsmottagningen  

Arbeta för att den filial som har inrättats i Strömsund, inom ramen för 
stimulansmedel mot ungdomsmottagningarnas  
arbete, ska finnas kvar på sikt 

2018 och framåt  VSF  

Fortsatt utveckling av 
föräldraskapsstöd 
 
 
 
 

Föräldragrupp för nyanlända föräldrar som har detta inskrivet i sin 
etableringsplan 
 

2018‐2020  FUF 

Effekt‐ föräldrastödsmetod (alkohol, tobak, och cannabis) på föräldramöten 
åk 6‐9 

Vilande  BKUF 

Erbjuda ”Föräldrar på distans”  2018‐2020  FUF 
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Föräldragruppsverksamhet barn 3‐12 år‐ABC föräldrastödsmetod  Vilande  FUF 

Trivsel. Trygg och säker skolmiljö   Uppföljning av skolinspektionens elevenkät i åk 5 och åk 9 hösten 2017 
 

2017‐2018  BKUF 

En trygg ekonomisk situation för 
barnfamiljer 

Alltid beakta barnperspektivet vid biståndsbedömningen när det finns barn 
i familjen. 

Kontinuerligt  VSF IFO 
enhetschef/1: 
soc.sekr 

Följa utvecklingen avseende barn i befolkningen som ingår i familjer med 
ekonomiskt bistånd och barn i befolkningen som ingår i familjer med 
långvarigt ekonomiskt bistånd 

Kontinuerligt  VSF IFO 
enhetschef/1: 
soc.sekr 

Mål 5, 9,10. Hälsofrämjande miljö 
Inriktningsmål: I kommunen finns miljöer som underlättar hälsosamma levnadsvanor och främjar social gemenskap 

 
Vad (handlingsplan) satsningar  Hur (genomförandeplan)  När  Ansvar 
Fler barn och vuxna som är fysiskt 
aktiva 

Piggelinsnurran, tävling för att uppmuntra fysisk aktivitet vid 
Hedenvindskolan. 
 
Fjällsjöskolan inför mer fysisk aktivitet för eleverna. Detta sker inom ramen 
för Skolverkets satsning Samverkan för Bästa Skola. 

Hösten 2018 
 
 
Lå 2017‐2018 

BKUF 
 
 
BKUF 

Goda matvanor bland barn och 
ungdomar, minska söta drycker 
inklusive energidryck, öka andelen 
som äter frukost 

Uppföljning av Hälsosamtal i skolan.  2018  BKUF, FUF 

Möjlighet att köpa frukost erbjuds på Vattudalsskolan och Centralskolan i 
Hoting, Hjalmar Strömerskolan 

2018  BKUF 

Goda matvanor hos vuxna, öka 
andelen som äter grönsaker 

Mellanmål som serveras inom särskilda boenden ska vara näringstäta och 
aptitretande 

2018  VSF 

Tillhandahålla möjligheter till motion 
och rekreation 

De äldre kan delta vid skötsel av örtträdgård, blommor mm vid Älvgården i 
Backe. 

2018  VSF 

Dagverksamheten. Besök på gym en gång/vecka för fysisk aktivitet 
 

2018  VSF 
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Sommarcafé vid Granbackens samlingslokal med tillgång till uteplats.  2018  VSF 
 
 

       MÅL 11. Alkohol, narkotika dopning, tobak och spel 
Inriktningsmål: minskat bruk av alkohol och tobak, ett samhälle fritt från narkotika och dopning.  

Vad (handlingsplan) Satsningar  Hur (genomförandeplan)  När   Ansvar  
Minskat bruk av alkohol och tobak 
med särskilt fokus på unga vuxna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effektsamordnare/presentatör samverkar på föräldramöten åk 6 – åk 9 
 

2018‐2020  FUF/BKUF 
Drogförebyggare 

Tobaksfri DUO på kommunens grundskolor 
 

2018‐2020  FUF/BKUF 

Tobaksavvänjning för elever 
 

2018‐2020  Elevhälsan 

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering  2018‐2020  Miljö‐ och 
bygg/FUF 

Kontrollköp av folköl och tobak  2018‐2020  Miljö‐ och 
bygg/FUF 

Stödja skolornas tobaksförebyggande arbete, samordning, rökfria skolgårdar 
 

2018‐2020  Miljö‐ och 
bygg/FUF 

Tobakstillsyn, riktning mot HVB‐hemmen  2018  Miljö‐ och bygg 

”BlåsGrönt”. Uppmuntra ungdomar till nykterhet under Dundermarknaden 
 

2018‐2020  BKUF/FUF 

Motverka langning av alkohol och 
tobak till underåriga 
 

Antilangningskampanjer, flygbladsutdelning och annonsering inför riskhelger 
 

2018‐2020  FUF 

Samarbete kring riskhelger med Polisen, Primärvården och Nattvandrarna 
genom överenskommelse 
 

2018‐2020  FUF 

Träff med nattvandrarna vid riskhelger  2018‐2020  FUF 

Grattisbrev till 20‐åringar med information och presentkort  2018‐2020  FUF 
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 Narkotikafritt samhälle 
 
 
 
Narkotikafritt samhälle (forts) 
  

Bjuda in föräldrar till information i samarbete med Polisen, Öppenvården 
och Föräldrar mot narkotika (FMN) 

2018‐2020  FUF 

Erbjuda webutbildning ”Koll på cannabis” till skolpersonal 
 

2018‐2020  FUF 

Förebyggande verksamhet via avtal med Polisen om narkotikahund på 
Hjalmar Strömerskolan och Vattudalsskolan 
 

2018‐2020  FUF/BKUF 

”Tillsammans mot nätdroger” – projekt i samverkan med Länsstyrelsen, 
Polisen och kommunens postombud 
 

2018‐2020  FUF 

Inga rattonyktra  
 

Skoternykterhetskampanj i Vit Februaris anda genom annonsering. 
 

2018‐2020  FUF 

 

 

Avslutade projekt och aktiviteter  

  Öppna fritidsgård i Strömsund  Klart 2012  Bku 

  Deltagande i ”ett friskare Sverige”.   2011‐2012   

  Förbättrad information på hemsidan om den hjälp som finns att få om man 
mår psykiskt dåligt 

Klart 2013    

  Undersökning av situationen för psykiskt funktionsnedsatta 18 år och äldre. 
Analys och handlingsplan 
 

Klart 2013  
 

 

  Forskningsprojekt: Nya modeller för nya föräldrar. Bl a strategier för att öka 
föräldrars deltagande. Tematiska föräldramöten.  
 

2011‐2013  Buf/Östersund/ 
Mora 
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  Förbättring av skolans utemiljö. Samarbete mellan Fjällsjöskolan Backe IF. 

Backe IF har skänkt nya lekredskap för utomhusbruk till skolan. 
 

2013 
Fjällsjöskolan/  

Backe IF 
  ”Det handlar om kärlek”. Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter, 

med fokus på gemensamt arbete för att motverka hedersrelaterat förtryck 
och våld.  
 

2014   Skolan, IFO, 
Polisen. Rädda 
barnen m fl  

  Stödja flickor och pojkar med funktionsnedsättning att kunna arbeta och 
studera efter gymnasieskolan genom projekt ”Verktyg hela vägen” 
 

2012‐03‐01—
2014‐02‐28 

Fuf/Samordn förb 

  Rörelseskiva med bok utdelas till alla förstfödda 4‐åringar i samband med 4 
års kontroll på BVC (genomfört) 
 

Kontinuerligt 
2012‐2013 

FHC/BVC/Kom‐
mun 
 

  Skapa bättre förutsättningar för nyanlända barn och ungdomar genom 
”Begripligt hela vägen”   
 

2012‐2014‐06   

  Samordna insatser för arbete/sysselsättning inom kommunen genom 
projekt Arbetsmarknadskoordinator  
 

2012‐02‐01—
2014‐03‐31 
 

Fuf 
 
 

  OSA ung (Offentlig skyddat arbete) bl a 5 personer i vårdutbildning, enligt 
tidigare koncept  
 

maj 2012 till 30 
maj 2013. 

FuF, VSF i 
samverkan med 
AF 

  Minska avhopp i gymnasieskolan och öka möjligheten att återgå till 
gymnasiestudier för ungdomar som tidigare hoppat av genom projekt ”Plug 
in”. 
 

2012‐ juni 2014  Fuf, SKL  
 

  Föräldragrupp för nyanlända inom ramen för projektet Begripligt hela 
vägen 
 

2013‐2014 
 

FuF/Af 

  Utbildning av handledare i ABC (effekt av Nya modeller för nya föräldrar). 
Avtal med ABF upprättat. 

2014   
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  Samarbete tobakstillsyn och Tobaksförebyggande samordnare med fokus 

på Rökfria skolgårdar inom kommunen 
 

2013‐2014  Alk tillsyn/ 
Fuf/Buf  

  Tedans och zumba inom dagverksamheten  
 

Ht 2014  VSF 

  Strömsunds kommun på Facebook – en mötesplats för information och 
kommunikation.   
 

2014   

  Följa upp Lupp undersökning samt genomföra Ungdomskonvent. 
Återkoppla till åk 9 eller elevråd vilka åtgärder som vidtagits efter 
Ungdomskonventet 2013.   
 

   

  Anställning av danspedagog i kulturskolan åk3‐9 samt politiskt beslut om 
avgiftsfrihet i Kulturskolan. 
 

Ht 2014     BKU 

  Popeye´s gym vid Hjalmar Strömerskolan i Strömsund är certifierat enligt 
"100 % ren hårdträning".   
 

HT 2014  HS/IF/FUF 

  Fortsatt satsning på förstärkt barn‐ och föräldraperspektiv inom missbruks‐ 
och beroendevården.   
 

2012‐2015  Ifo/ Pv/ privata 
vårdgivare/ SKL 

  Genomföra Lupp undersökning.  
 

H t 2015  BKU 

  Uppstart av Strömsunds Ungdomsråd (SUR) med stöd av ungdomskonsulent.    2015   BUF 
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§ 78 Dnr 2018.101 265 
 
Yttrande till Länsstyrelsen Jämtlands län över förslag till be-
slut för bildande av Luvkullvattnets naturreservat, 
Strömsunds kommun 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har i remiss med dnr 511-2311-2017 efterfrå-
gat synpunkter från Strömsunds kommun över förslag till beslut, rörande 
bildande av Luvkullvattnets naturreservat. Området utgör cirka 650 hek-
tar, varav 473 hektar är produktiv skogsmark. Reservatet är beläget cirka 
18 kilometer sydost om Munsfjället och cirka 11 kilometer sydväst om 
Svaningen. Området gränsar i söder till Hotagens naturreservat och ingår 
delvis i ett Natura2000 område, Gråberget-Hotagsfjällen. 
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 57/2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
Beslutsexp 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
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2018-03-23 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2018.0388 

Utredare/handläggare 
Anders Bergman 

Nämnd/styrelse 
Till Kommunstyrelsen 

 
 

 
Yttrande till Kommunstyrelsen över förslag till  beslut för 
bildande av Luvkullvattnets naturreservat, Strömsunds 
kommun 
 
 
Länsstyrelsen i Jämtlands län har i remiss med dnr 511-2311-2017 
efterfrågat synpunkter från Strömsunds kommun över förslag till beslut, 
rörande bildande av Luvkullvattnets naturreservat. Området utgör cirka 
650 hektar, varav 473 hektar är produktiv skogsmark. Reservatet är 
beläget cirka 18 kilometer sydost om Munsfjället och cirka 11 kilometer 
sydväst om Svaningen. Området gränsar i söder till Hotagens 
naturreservat och ingår delvis i ett Natura2000 område, Gråberget-
Hotagsfjällen.  
 
 
Syftet med reservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla en naturbarrskog 
med vildmarkskaraktär, biologisk mångfald och ett brandpräglat 
ekosystem. Syftet är också att bevara områdets sjöar och vattendrag.  
 
Syftet är samtidigt att bidra till att uppfylla de åtaganden som följer av att 
delar av området är utpekat att ingå i det europeiska nätverket av 
skyddade områden, Natura 2000, enligt Art- och habitatdirektivet.  
 
Syftet nås genom naturvårdsbränning i brandpräglade områden, 
restaurering och kalkning av sjöar och vattendrag samt i övrigt genom att 
skogsmarken lämnas fri för utveckling. 
 
 
Yttrande 
I Strömsunds kommun finns för närvarande 45 naturreservat. Dessa 
reservat utgörs i huvudsak av fjällområden och en mindre del av arealen 
utgörs av produktiv skogsmark.    
 
Det aktuella området berörs inte av detaljplan eller fördjupad 
översiktsplan. 
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2018-03-23 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2018.0388 

Utredare/handläggare 
Anders Bergman 

Nämnd/styrelse 
Till Kommunstyrelsen 

 
I kommunens kommunövergripande översiktsplan finns bl a följande 
ställningstaganden: 

 
 Biologisk mångfald ska bevaras, samt kulturmiljöer och sociala vär-

den värnas. (del av ställningstagande Skogsbruk) 
 

 Skyddet av orörda områden måste värnas. (ställningstagande Tur-
ism)  

 
 Så långt som möjligt skydda och bevara värdefulla naturområden. 

(ställningstagande Naturvård) 
 

 
Strömsunds kommun bedömer att bildandet av Luvkullvattnets 
naturreservat väl uppfyller de ställningstaganden som angetts i den 
kommunövergripande översiktsplanen. 
 
Kommunen vill dock påpeka att det bland undantagen från föreskrifterna 
är upptaget att föreskrifterna inte ska utgöra hinder för jakt och fiske i 
området (punkt c). Det vora fördel att i beslutet tydliggöra att även 
transport av död älg och björn tillåts ut ur området. 

 
 
 

Anders Bergman 
Miljö- och byggchef 
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§ 79 Dnr 2018.97 260 
 
Förslag till yttrande till Länsstyrelsen Jämtlands län gällande 
bildande av fågelskyddsområde, Skåarnja, inom delar av fas-
tigheterna Blåsjöfjäll 1:1 och Orrnäsfjäll 1:1 

 
För att värna fågellivet och för att skydda hotade fjällfåglars häcknings-
område, deras ägg och bon under häckningsperioden vill Länsstyrelsen 
med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) samt 10 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., besluta om 
bildande av ett fågelskyddsområde på båda sidor om Vildmarksvägen, 
med början strax norr om Gaustafallet och till länsgränsen mot Västerbot-
ten. Fågelskyddsområdet ska vidare sträcka sig från norska gränsen i väs-
ter till ungefär två kilometer öster om Vildmarksvägen. Beslutet ska gälla 
till och med 10 juli 2020. 
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 58/2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 
 
Håkan Espmark yrkar att inte ha någon korridor om 200 meter utan att  
tillträdesförbudet inte ska gälla.  
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Håkan 
Espmark yrkande och finner bifall för arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
Reservation  
 
Göran Espmark (C), Nils-Bengt Nilsson (C), Håkan Espmark (M), Simon 
Högberg (M) och Hans Elmbjer (SD) reserverar sig mot beslutet. 
_____  
Beslutsexp 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
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Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2018.0373 

Utredare/handläggare 
Anders Bergman 

Nämnd/styrelse 
Till Kommunstyrelsen 

 
 
 

Förslag till yttrande till Kommunstyrelsen gällande bildande 
av fågelskyddsområde, Skåarnja, inom delar av fastigheterna 
Blåsjöfjäll 1:1 och Orrnäsfjäll 1:1, KS dnr 2018.97. 

Länsstyrelsens dnr 511-1901-2018. 
 
 

Sammanfattning av ärendet  

För att värna fågellivet och för att skydda hotade fjällfåglars häcknings-
område, deras ägg och bon under häckningsperioden vill Länsstyrelsen 
med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) samt 10 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., besluta om 
bildande av ett fågelskyddsområde på båda sidor om Vildmarksvägen, 
med början strax norr om Gaustafallet och till länsgränsen mot Västerbot-
ten. Fågelskyddsområdet ska vidare sträcka sig från norska gränsen i väs-
ter till ungefär två kilometer öster om Vildmarksvägen. Beslutet ska gälla 
till och med 10 juli 2020. 
 
Fågelskyddsområdets namn skall vara Skåarnja fågelskyddsområde och 
omfattar delar av Skåarnja naturreservat som är 36 573 hektar stort. 
 
Inom området ska det bland annat vara förbud att under perioden 10 juni 
till och med 10 juli färdas eller uppehålla sig med undantag för: 

a. vägbana (Vildmarksvägen) och iordningsställda parke-
rings-, rast och informationsplatser invid vägen (cirka 10 
stycken), 
b. markerad led vid Hamptjärn markerad i karta,  
c. markerad led från Vildmarksvägen längs Jetnamälven till 
norska gränsen markerad i karta. 

 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
2018-03-23 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2018.0373 

Utredare/handläggare 
Anders Bergman 

Nämnd/styrelse 
Till Kommunstyrelsen 

 
Förslag till Kommunstyrelsens yttrande 

Våren 2016 yttrade sig Strömsunds kommun över länsstyrelsens förslag 
till bildande av naturreservatet Skåarnja (dnr 511-1831-16). Kommunen 
var positiv till inrättandet av ett naturreservat i området, men ställde sig 
negativ till det tillträdesförbud som fanns i beslutsförslaget. Kommunen 
vidhåller fortfarande de synpunkter som då anfördes vad gällde tillträ-
desförbudet: 

 Möjligheterna till att besöka området påverkas på ett alltför nega-
tivt sätt. 

 Området har, med sin lättillgänglighet, en attraktivitet bland natur-
människor, skidåkare, fiskare och andra friluftsmänniskor under 
försommaren.  

 Att det finns en annan tolkning av tillträdesförbudets nytta, norr 
om länsgränsen, ter sig underligt för oss. 

 Besöksnäringen är idag en basnäring och speciellt i den avlägsna 
fjällmiljön är det inkomster från turismen som gör det möjligt att 
bo och leva i området. Turismen ger inte bara inkomst till kommun 
och landsting. Bensin, affär, restaurang och rekreation finns till-
gängligt till följd av turismen. 

 Vildmarksvägen och nyttjandet av den som ”turistmagnet” är av 
mycket stor vikt för området. 

 
Att nu Länsstyrelsen, åter igen, avser införa tillträdesförbud kan därför te 
sig underligt för kommunen. 
 
Strömsunds kommun har samtidigt förståelse för intentionen att skydda 
en känslig fauna under en känslig tid. 
 
Kommunen förordar därför att det skapas en ”korridor” om 200 meter på 
bägge sidor av Vildmarksvägen, där tillträdesförbudet inte gäller. Vi tror 
att detta skulle skapa goda förutsättningar för att kunna behålla besökare 
i området. De flesta vill ju faktiskt bara gå av vägen för att kunna känna 
på snön, fika eller kasta en snöboll. Samtidigt skulle den större delen av 
det föreslagna området (mer än 90%) med tillträdesförbud då kunna vara 
stängt under försommaren, utan att i nämnvärd omfattning påverka be-
söksnäringen negativt.  
 
 
 
Anders Bergman 
Miljö- och byggchef 
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§ 80 Dnr 2018.98 730 
 
Uppföljning, kommunens tillgänglighetsplan för personer 
med funktionsnedsättning 

Kommunfullmäktige fastställde den 11 juni 2014 en tillgänglighetsplan 
för personer med funktionsnedsättning. Planen kommer att revideras un-
der 2018. 
 
Enligt planen ska varje verksamhetsansvarig nämnd initiera, fastställa och 
följa upp aktivitetsplaner för den egna verksamheten. 
Kommunens interna kvalitetsnätverk ska årligen sammanställa en rap-
port och redovisa till kommunstyrelsen och tillgänglighetsrådet 
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 59/2018. 
 
Yrkande 

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

Tar del av informationen och uppmanar Strömsund Turism och Överför-
myndaren att skyndsamt upprätta aktivitetsplan för sina verksamheter. 
 
_____  
Beslutsexp 
Strömsund Turism 
Överförmyndaren 

 
 
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 4 
datum 
2018-03-20 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 
Uppföljning, kommunens tillgänglighetsplan för personer 
med funktionsnedsättning 

 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige fastställde den 11 juni 2014 en tillgänglighetsplan 
för personer med funktionsnedsättning. Planen kommer att revideras un-
der 2018. 

Enligt planen ska varje verksamhetsansvarig nämnd initiera, fastställa och 
följa upp aktivitetsplaner för den egna verksamheten. 

Kommunens interna kvalitetsnätverk ska årligen sammanställa en rap-
port och redovisa till kommunstyrelsen och tillgänglighetsrådet.  
 
Interna kvalitetsnätverket har konstaterat 

 Kommunledningsförvaltningen plan har nio aktiviteter där sju är 
helt genomförda, resterande två är delvisgenomförda. 

 Teknik- och serviceförvaltningen har genomfört alla sex aktiviteter 
i sin plan. 

 Framtids- och utvecklingsförvaltningen har genomfört samtliga 
elva aktiviteter i sin plan. 

 Strömsund Turism saknar fastställd aktivitetsplan. 
 Socialnämnden har antagit en ny aktivitetsplan med fem aktivite-

ter. Två aktiviteter är helt genomförda, en är delvis genomförd. 
Resterande två baseras på kontinuerligt arbete med ständiga för-
bättringar och har inget exakt angivet slutmål. 

 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har 13 punkter i aktivitets-
planen, nio är helt genomförda, resterande fyra delvis genomförda. 

 Närvårdsnämnden har sju aktiviteter i planen som alla är genom-
förda. 

 Miljö- och byggnämnden har bara kunnat genomföra sin plan i be-
gränsad omfattning. 

 Överförmyndaren saknar fastställd aktivitetsplan. 
 Bolagen fastställde sina planer sommaren 2015 och arbetar med ge-

nomförandet. 
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen  

Tar del av informationen. 
 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 4 
datum 
2018-03-20 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 
Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde den 11 juni 2014, § 57 en tillgänglighets-
plan för personer med funktionsnedsättning. Planen gäller för åren 2014-
2016. 
 
Enligt planen ska varje verksamhetsansvarig nämnd  

 Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till aktivitetsplaner för 
att tillgänglighetsarbete inom den egna verksamheten.  

 Besluta om planer för den egna verksamheten. 
 Delge kommunstyrelsen beslutade planer. 
 Följa upp beslutade aktivitetsplaner.  
 
Kommunens interna kvalitetsnätverk ska årligen (första kvartalet) sam-
manställa en rapport och redovisa till kommunstyrelsen och tillgänglig-
hetsrådet.  
 

 
Planen finns i författningssamlingen på kommunens hemsida. Länk:  
http://www.stromsund.se/down-
load/18.60e2e10e1572b72bf31d06ad/1480497159522/Tillg%C3%A4nglighetsplan+%287_9%29.pdf  

Kommunstyrelsen 
 
I maj 2015 fastställde kommunstyrelsen en aktivitetsplan för kommunled-
ningsförvaltningen och en för teknik- och serviceförvaltningen. Dessa två 
aktivitetsplaner utgår både från tillgänglighetsplanen för personer med 
funktionshinder och programmet för inflyttning och integration.  
 
Kommunledningsförvaltningens aktivitetsplan omfattar totalt nio aktivi-
teter, varav sju är slutförda. De resterande två som avser inventering av 
möteslokaler i kommunen med bra tillgänglighet samt att använda loka-
ler utifrån inventering är delvis genomförda. 
 
Teknik- och serviceförvaltningens aktivitetsplan omfattar sex aktiviteter 
där alla är genomförda.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens aktivitetsplan utarbetades under 
2016 och innehåller elva aktiviteter. Alla dessa är genomförda. 
 
Strömsund Turism saknar fastställd aktivitetsplan. 
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Miljö- och byggnämnden 
 
Nämnden fastställde en aktivitetsplan i december 2015. Planen har dock 
bara kunnat genomföras i begränsad omfattning.  
  
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
 
Nämnden fastställde en aktivitetsplan 13 december 2016, § 
139 innehållande 13 aktiviteter. Av dessa är nio helt genomförda, reste-
rande fyra är delvis genomförda. 
 
Socialnämnden 
 
Socialnämnden har antagit en ny aktivitetsplan med fem aktiviteter. Två 
aktiviteter är helt genomförda, en är delvis genomförd. Resterande två 
baseras på kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar och har inget 
exakt angivet slutmål. 
 
Närvårdsnämnden  
 
Nämnden fastställde en aktivitetsplan i januari 2015. Planen utgår både 
från tillgänglighetsplanen för personer med funktionshinder och pro-
grammet för inflyttning och integration.  Planen omfattar sju aktiviteter, 
som alla är genomförda.  
 
Överförmyndaren 
 
Överförmyndaren saknar fastställd aktivitetsplan. 
 
Jämtlandsvärme 
 
Styrelsen fastställde en aktivitetsplan i januari 2015. Planen omfattar fem 
aktiviteter, alla utom en är helt genomförda.  
 
SHB  
 
Styrelsen fastställde en aktivitetsplan i april 2015. Planen omfattar sex ak-
tiviteter. Enstaka aktiviteter är genomförda.   
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SUAB 
 
Styrelsen fastställde en aktivitetsplan i april 2015. Planen omfattar tre ak-
tiviteter. En aktivitet är genomförd, en är delvis genomförd och en tredje 
(praktikplats) har det inte varit någon efterfrågan på.  
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§ 81 Dnr 2016.142 524 
 
Fiberutbyggnad, ortssammanbindande nät  

År 2015 beviljades kommunen bidrag från EU’s regionala fond och medfi-
nansiering från Region Jämtland Härjedalen för utbyggnad av ortssam-
manbindande fibernät. Det ortssammanbindande nätet är ett spridnings-
nät för vidare utbyggnad till byar längs vägen och det skapar redundans i 
nätet.  
 
Projektet är gemensamt för Strömsund, Ragunda och Bergs kommun, Ser-
vanet är projektägare och projekttiden sträcker sig över perioden 2016 – 
2020. Varje kommun står för sina egna investeringar och har egen budget 
i projektet. Strömsunds kommun är finansiär och bidragsmottagare för de 
sträckor som byggs i Strömsunds kommun. 
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 60/2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Nils-Bengt Nilsson yrkar på ändringen att punkt tre börjar med i dagsläget 
  
Nils-Bengt Nilsson yrkar på ett tillägg att Servanet får i uppdrag att ta fram 
alternativ lösningar i berörda orter och återkomma med förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Färdigställa påbörjade sträckor, det vill säga sträckorna från Hammer-
dal till kommungräns mot Ragunda och från Gåxsjö till Strömsund.  
 

2. Avsätta ytterligare 7 miljoner kronor från 2018 års investeringsram för 
att färdigställa påbörjade sträckor. Hela investeringen är arrendegrun-
dande. 

 
3. I dagsläget avstå från att bygga sträckorna Hoting - Backe och Ulriks-

fors - Backe med motiveringen att beräknad kostnad för utbyggnad 
ligger långt över ursprunglig budget i ansökan och kommunen erhål-
ler inget arrende från Servanet för beräknade kostnadsfördyringar.  
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§ 81 forts. 

 
4. Servanet får i uppdrag att ta fram alternativ lösningar i berörda orter 

och återkomma med förslag. 
 

_____  
Beslutsexp 
Bredbandsamordnaren  
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Fiberutbyggnad, ortssammanbindande nät  

År 2015 beviljades kommunen bidrag från EU’s regionala fond och medfi-
nansiering från Region Jämtland Härjedalen för utbyggnad av ortssam-
manbindande fibernät. Det ortssammanbindande nätet är ett spridnings-
nät för vidare utbyggnad till byar längs vägen och det skapar redundans i 
nätet.  
 
Projektet är gemensamt för Strömsund, Ragunda och Bergs kommun, Ser-
vanet är projektägare och projekttiden sträcker sig över perioden 2016 – 
2020. Varje kommun står för sina egna investeringar och har egen budget 
i projektet. Strömsunds kommun är finansiär och bidragsmottagare för de 
sträckor som byggs i Strömsunds kommun.  
 
Kommunen har påbörjat utbyggnad av två delsträckor;  
Hammerdal – kommungräns, KS §107/2016 
Gåxsjö – Strömsund, KS §37/2017 
 
Båda sträckorna har vid utbyggnad blivit dyrare än budget i ansökan och 
Servanet har tagit fram ny kostnadsberäkning.  
 

Ortsammanbindande 
         Budget i 
         Ansökan    Budget 2018      Diff 

Hammerdal - kommungräns 5 520 000 10 500 000 -4 980 000 
Gåxsjö - Strömsund 8 640 000 10 100 000 -1 460 000 
Hoting – Backe (ej påbörjad) 11 716 000 17 900 000 -6 184 000 
Ulriksfors – Backe (ej påbörjad) 18 000 000 23 010 000 -5 010 000 

    
Summa: 43 876 000 61 510 000 -17 634 000 
 
Finansiering enligt ansökan: 
Kommunens del av finansieringen 16.959.853 
Region Jämtland Härjedalens del   4.978.147 
Tillväxtverkets del 21.938.000 
Summa finansiering: 43.876.000 
 
Finansiering enligt ny budget: 
Kommunens del av finansieringen 34.593.853  
Region Jämtland Härjedalens del   4.978.147 
Tillväxtverkets del 21.938.000 
Summa finansiering: 61.510.000 
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Som projektägare har Servanet tagit fram förslag till förändringsbegäran. 
Förslaget innehåller följande huvudpunkter:  
 
 Omfördelning inom befintlig budgetram, vilket innebär att flytta 

pengar från administrativa kostnader till påbörjade sträckor. Om för-
slaget godkänns innebär det en ökad budget på 1.241.400 kronor för 
kommunen. 
 

 Förlängd projekttid till 2021-12-31. 
 

 Att budget för ej byggda sträckor i Bergs kommun, totalt 16.444.000 kr 
flyttas över till Strömsund och Ragunda kommun för att täcka kost-
nadsfördyringar. 
 

Det är oklart hur Tillväxtverket kommer att ställa sig till de olika försla-
gen. Servanet föreslår att förändringsbegäran skickas in i två steg. Efter 
Tillväxtverkets ställningstagande till förslag att omfördela budget från 
sträckor i Bergs kommun, skickas ytterligare en förändringsbegäran in 
med projektplan för fortsatt genomförande. Om förslaget godkänns inne-
bär det utökad budget till sträckor i Strömsunds kommun.  
 
Kommunen behöver ta ställning till projektets fortsatta genomförande 
och eventuell avvikelse från beviljat bidrag behöver tas med i den föränd-
ringsbegäran som Servanet skickar in till Tillväxtverket. Alternativ att ta 
ställning till; 
 
 
1. Färdigställa projektet enligt ursprunglig plan  
 
Att färdigställa projektet i sin helhet innebär en betydande kostnadsök-
ning för kommunen. För de sträckor som inte påbörjats, ingår inte kost-
nadsfördyringar i arrendet. Det innebär att överskjutande del av inve-
steringen behöver finansieras utanför investeringsram för fiberutbygg-
nad.  
 
Kommunens andel av finansieringen för utbyggnad av samtliga sträckor i 
ansökan utifrån ny budget uppgår till 34 miljoner kronor, varav 11,2 mil-
joner av dessa hamnar utanför arrendet. 
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Beräknad investeringskostnad, samtliga sträckor: 
 
Hammerdal – kommungräns  10 500 000 kr 
Gåxsjö – Strömsund   10 100 000 kr 
Hoting – Backe ej påbörjad  17 900 000 kr  
Ulriksfors - Backe ej påbörjad  23 010 000 kr 
Totalt    61 510 000 kr  
Bidrag Hammerdal-kommungräns  - 3 386 296 kr 
Bidrag Gåxsjö – Strömsund  - 5 300 290 kr 
Bidrag Hoting – Backe   - 7 187 291 kr 
Bidrag Ulriksfors – Backe                     - 11 042 270 kr 
Netto    34 593 853 kr 
 
 
Beräknad investeringskostnad, ej påbörjade sträckor: 
 
Hoting – Backe ej påbörjad  17 900 000 kr  
Ulriksfors - Backe ej påbörjad  23 010 000 kr 
Totalt    40 910 000 kr  
Bidrag Hoting – Backe   - 7 187 291 kr 
Bidrag Ulriksfors – Backe                     - 11 042 270 kr 
Netto    22 680 439 kr 
 
Ursprungligt netto ej påbörjade sträckor              - 11 486 439 kr 
Del av investeringen utanför arrendet                   11 194 000 kr 
 
 
2. Färdigställa påbörjade sträckor 
 
Redan påbörjade sträckor behöver färdigställas, annars är genomförd in-
vestering obrukbar och kommunen blir återbetalningsskyldig för utbe-
talda bidrag. Hela investeringen är arrendegrundande för redan påbör-
jade sträckor.  
 
De sträckor som inte påbörjats kan avbrytas, beviljat bidrag för dessa 
sträckor går då tillbaka till Tillväxtverket.  
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 4 av 5 
datum 
2018-03-27 

Förvaltning 
Kansli 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Ann-Louise Hansson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 
Beräknad investeringskostnad, färdigställa påbörjade sträckor: 
 
Hammerdal – kommungräns  10 500 000 kr 
Gåxsjö – Strömsund   10 100 000 kr 
Totalt    20 600 000 kr  
Bidrag Hammerdal-kommungräns  - 3 386 296 kr 
Bidrag Gåxsjö – Strömsund  - 5 300 290 kr 
Netto    11 913 434 kr 
Beslut H-dal -kommungräns (KS §107/2016) - 2 100 000 kr 
Beslut Gåxsjö – Strömsund (KS §37/2017) - 2 800 000 kr 
Kompletterande beslut, kostnadsfördyringar   7.013.434 kr 
Hela investeringen är arrendegrundande. 
 
Att inte bygga samtliga sträckor påverkar utbyggnad av fibernät i by-
arna längs de ortssammanbindande sträckorna och det beviljade bidra-
get från Landsbygdsprogrammet. Alternativa lösningar bör utredas av 
Servanet. 
 
 
3. Bygga del av en sträcka 
 
Det kan även vara möjligt att bygga del av en sträcka om målsättningen i 
projektet som helhet (att 500 företag får tillgång till bredband på minst 
100 Mbit/s) ändå kan uppfyllas, detta under förutsättning att sådan för-
ändring godkänns av Tillväxtverket.  
 
Ett alternativ som diskuterats är att endast bygga en mindre del av 
sträckan Hoting – Backe. Servanet föreslår att ortssammanbindande nät 
byggs från Backe och Rossön till närmaste anslutningspunkter för 
Svenska Kraftnäts fiber. Beräknad kostnad uppgår till 9 000 000 kr före 
bidrag.  
 
Det är även känt att Telia/Skanova har fiber till både Backe och Rossön, 
fråga om möjlighet att ansluta tätorterna till befintlig fiber har skickats till 
Telia. 
 
Att bygga del av en sträcka innebär att vi inte når fram med fiber längs 
hela den ursprungliga sträckan. Alternativa lösningar bör utredas av Ser-
vanet.  
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Initierare 

Bredbandssamordnaren 
 

Förslag till beslut och motivering 

1. Färdigställa påbörjade sträckor, det vill säga sträckorna från Hammer-
dal till kommungräns mot Ragunda och från Gåxsjö till Strömsund.  
 

2. Avsätta ytterligare 7 miljoner kronor från 2018 års investeringsram för 
att färdigställa påbörjade sträckor. Hela investeringen är arrendegrun-
dande. 

 
3. Avstå från att bygga sträckorna Hoting - Backe och Ulriksfors - Backe 

med motiveringen att beräknad kostnad för utbyggnad ligger långt 
över ursprunglig budget i ansökan och kommunen erhåller inget ar-
rende från Servanet för beräknade kostnadsfördyringar.  
 

 

Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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§ 82 Dnr 2018.110 524 
 
Fiberutbyggnad 2018 

Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå 
de kommunala bredbandsmålen, att 90% av alla hushåll och företag ska 
ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. 
 
Kommunen har en investeringsram på 20 miljoner kronor år 2018 (kom-
munfullmäktige § 3/2018).  
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 61/2018. 
 
Yrkande 

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

1. Avsätta 1,7 miljoner kronor till beslutade och påbörjade bidragsprojekt 
med ny budget efter upphandling enligt punkt 2.  
  

2. Ge Servanet i uppdrag att bygga fibernät i Yxskaftkälen och Bredkälen 
till en beräknad kostnad av 1,05 miljoner kronor. ADSL-nätet släcks i 
området den 31 maj och mobiltäckningen är dålig i Yxskaftkälen. Ef-
tersom utbyggnad av den ortssammanbindande sträckan mellan Gåx-
sjö och Strömsund pågår finns förutsättningar för att bygga ut fibernä-
tet.  

 
3. Ge Servanet i uppdrag att bygga ut fibernät i Hammerdals tätort till en 

beräknad kostnad av 4,6 miljoner kronor.  
 

4. Finansieras genom investeringsram för fiberutbyggnad 2018. 
 

5. Viljeinriktningen är att bygga Backe och Rossöns tätorter år 2019. 
Kommunen ger Servanet i uppdrag att undersöka möjligheten till an-
slutningspunkt via befintlig fiber som ägs av Telia/Skanova och åter-
rapportera till kommunen. 
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§ 82 forts. 

 
6. Viljeinriktningen är att bygga efteranslutningar i Strömsund och Ho-

ting år 2019. Kommunen ger Servanet i uppdrag att genomföra kom-
pletterande försäljning före utbyggnad. 
 

7. Viljeinriktningen är att bygga ut fibernätet på Öhn år 2019. Kommu-
nen ger Servanet i uppdrag att genomföra kompletterande försäljning 
för att få upp anslutningsgraden. 

 
_____  
Beslutsexp 
Bredbandsamordnaren 
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Fiberutbyggnad 2018 

Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå 
de kommunala bredbandsmålen, att 90% av alla hushåll och företag ska 
ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. 
 
Kommunen har en investeringsram på 20 miljoner kronor år 2018 (kom-
munfullmäktige § 3/2018).  
 
Servanet har gjort en sammanställning över aktuella projekt med förslag 
till beslut inför årets utbyggnad. Förslaget omfattar alla områden som Ser-
vanet bedömer vara möjliga att bygga under året till en upphandlad/pro-
jekterad byggkostnad på drygt 40 miljoner kronor. Servanet har i dagslä-
get drygt 1.100 villabeställningar som inte är byggda ännu.  
 
Några av de projekt som beslutades av kommunen 2017 har inte kommit 
igång som planerat. Inför årets utbyggnad har Servanet presenterat nya 
budgetsiffror och det finns påbörjade projekt med kostnadsfördyringar. 
Kommunen behöver ta höjd för såväl nya budgetsiffror efter upphandling 
som kostnadsfördyringar vid planering av årets fiberutbyggnad.  
 
De kommunala bredbandsinvesteringarna har historiskt beslutats utifrån 
beräknad nettokostnad, det vill säga den del av investeringen som utgör 
kommunens andel av investeringen efter eventuella bidrag. 
 
1. Kommunens tätorter 
 
Beslut Projekt Budget 2017 Bidrag  Netto Beslutat Diff
§37/2017 Tätorter: 22,3 0 22,3 ‐15,6

Utfall Beräknat
Påbörjat Strömsund, Näsviken 15,6 13
Påbörjat Hammerdal, del 1 1,5 1,1

Hammerdal, del 2 4,6
Backe 4,3
Rossön 3,4
Efteransl. Strömsund 1,9
Efteransl. Hoting 0,3
Summa tätorter 14,5 14,5  
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Enligt kostnadsberäkning från Servanet 2017 skulle utbyggnad av tätor-
terna Strömsund, Hammerdal, Backe och Rossön uppgå till 22,3 miljoner 
kronor. Under 2016 och 2017 har totalt 15,6 miljoner kronor avsatts och 
ServaNet har fått uppdrag att planera utbyggnaden utifrån antalet beställ-
ningar och börja utbyggnaden där den var mest kostnadseffektiv.  
 
Under 2017 påbörjades fiberutbyggnad i Strömsunds tätort, Näsviken och 
Hammerdal. Vid avstämning kan konstateras att 1,1 miljoner av avsatta 
medel ej förbrukats och kan användas till fortsatt utbyggnad. Beräknad 
kostnad för fortsatt utbyggnad av tätorterna uppgår till 14,5 miljoner kro-
nor, i summan ingår även efterbeställningar som alltid kommer i sam-
band med att utbyggnad genomförs. 
 
För utbyggnad av fibernät i Backe och Rossön, föreslår Servanet att orts-
sammanbindande sträckor byggs till en beräknad kostnad på 9 miljoner 
kronor före bidrag för att skapa anslutningspunkter till Svenska Kraftnäts 
fiber. Kommunen har en ortssammanbindande sträcka beviljad för att 
bygga fibernät mellan Hoting – Backe, Servanet föreslår att vi ansöker om 
förändring av sträckan. Det är oklart hur Tillväxtverket ställer sig till ett 
sådant förslag.  
 
Det är också känt att Telia/Skanova har fiber till Backe och Rossön, fråga 
om möjlighet till anslutning via befintlig fiber har ställts till Telia. 
 
 
2. Beslutade bidragsprojekt med ny budget (mkr) 
 
Beslut Projekt Ny budget Bidrag  Netto Beslutat Diff
§65/2017 Byar E45 4 ‐2 2 ‐1,5 0,5
§37/2017 4 byar (Sikås, Gåxsjö mfl) 9 ‐4,5 4,5 ‐1,8 2,7
§65/2017 Hotings ytteromr 3,2 ‐1,9 1,3 ‐0,87 0,4
§65/2017 Hammerdals ytteromr 4,2 ‐2,1 2,1 ‐2,9 ‐0,8
§44/2018 Byar Frostviken, grundområde 6,9 ‐1,8 5,1 ‐6,2 ‐1,1
Ej beslutad Byar Frostviken, option 5,3 0 5,3

Summa  32,6 ‐12,3 20,3 1,7  
 
För att justera tidigare beslut till budget efter upphandling behöver kom-
munen avsätta ytterligare 1,7 miljoner från 2018 års investeringsram. 
Flera beslut om utbyggnad 2017 avsåg utbyggnad till viss procent med 
viljeinriktning att avsätta ytterligare medel 2018 för att färdigställa pro-
jekten.  
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”Byar Frostviken, option” tillhör optionsområde i genomförd upphand-
ling.  Enligt Kommunstyrelsen, § 44/2018 har Servanet fått i uppdrag att 
undersöka alternativa lösningar för optionsområdet och återkomma med 
alternativ kostnadskalkyl.  
 
 
3. Bidragsområden, färdiga för upphandling 
 
Projekt Budget Bidrag Netto
Öhn 4,7 ‐2,35 2,35
Yxskaftkälen, Bredkälen 2,1 ‐1,05 1,05

Summa 3,4  
 
I förslaget från Servanet saknas de bidragsområden som beviljades 2017: 
Område 1: Lövberga till Lillviken och till Hoting 
Område 2: Ulriksfors till Allvattnet 
Område 3: Vågdalen till Rossöns ytterområden 
Område 4: Norråker 
 
Servanet konstaterar att projektering för dessa områden inte är klar och 
de har inte fått tillräckligt många beställningar. Hösten 2017 skickade Ser-
vanet ut beställningsblanketter till ett begränsat antal kunder i område 1 
och 2 som ligger i närhet till befintlig fiber. I bidragsbesluten för utbygg-
nad av bynät i område 1 till 4 finns krav på grävstart senast 2018-06-30, 
om inte villkoret uppfylls återkallas bidraget. Servanet föreslår att 
kommunen ansöker om förlängd tid för byggstart för dessa områden. 
  
Utbyggnad i delar av område 1 är beroende av den ortssammanbindande 
sträckan från Lövberga till väg 342, en sträcka där kommunen fått avslag 
på inlämnad bidragsansökan.  
 
I bidragsområde 3 och 4 har villkoret om grävstart uppfyllts genom på-
börjad samförläggning med Eon. Men utbyggnad av bidragsområde 3 i 
sin helhet är beroende av att de ortssammanbindande sträckorna Ulriks-
fors – Backe och Hoting Backe byggs, dessa sträckor har inte påbörjats.  
 
I förslaget från Servanet finns inte planerade samförläggningar med ef-
tersom det saknas offert på dessa i dagsläget. 
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4. Ortssammanbindande sträckor  
 
År 2015 beviljades kommunen bidrag från EU’s regionala fond och medfi-
nansiering från Region Jämtland Härjedalen för utbyggnad av ortssam-
manbindande fibernät. Det ortssammanbindande nätet är ett spridnings-
nät för vidare utbyggnad till byar längs vägen och det skapar redundans i 
nätet.  
 
Kommunen har påbörjat utbyggnad av två delsträckor;  
Hammerdal – kommungräns, KS §107/2016 
Gåxsjö – Strömsund, KS §37/2017 
 
De påbörjade sträckorna har vid utbyggnad blivit dyrare än budget i an-
sökan och Servanet har tagit fram ny kostnadsberäkning för projektets ge-
nomförande. Redan påbörjade sträckor behöver färdigställas, annars är 
genomförd investering obrukbar och kommunen blir återbetalningsskyl-
dig för utbetalda bidrag. Hela investeringen i redan påbörjade sträckor är 
arrendegrundande. 
 
Ortssammanbindande sträckor, ny budget 2018

Påbörjade sträckor:
Beslut Projekt Ny budget (mkr) Bidrag  Netto Beslutat Diff
§ 107/2016 H‐dal‐kommungräns 10,5 ‐3,4 7,1 ‐2,1 5
§37/2017 Gåxsjö ‐ Strömsund 10,1 ‐5,3 4,8 ‐2,8 2
Summa påböjrade sträckor: 20,6 11,9 7

Ej påbörjade sträkckor:
Ej påbörjad Hoting ‐ Backe 17,9 ‐7,1 10,8
Ej påbörjad Ulriksfors ‐ Backe 23 ‐11 12
Summa ej påbörjade sträckor: 40,9 22,8
Ursprunglig nettokostnad ‐11,4
Del av investering utanför arrende 11,4

TOTAL KOSTNAD SAMTLIGA  61,5 ‐26,8 34,7
Inom arrende ‐23,5
Utanför arrende 11,2  
 
Kostnadsfördyringar i de ortssammanbindande sträckorna som påbör-
jats innebär att utrymmet i årets investeringsram begränsas.  
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Investeringsram 2018                                               20 Mkr 

Byar Frostviken, grundområde (§44/2018)                                 -   5   Mkr 
Företagsanslutningar (ärende KS 2018-03-27)                             -   1   Mkr 
Påbörjade ortssammanbindande sträckor (separat ärende)      -   7   Mkr 
Summa:                                                                                                 7    Mkr 
 
Kvarstående medel avsatta för kommunens tätorter                 + 1,1 Mkr 
Summa investeringsram att fördela:                                              8,1 Mkr 
 
 
Projekt fiberutbyggnad för prioritering: 
Beslutade bidragsprojekt med ny budget                                        1,7 Mkr 
Hammerdal tätort                                                                                4,6 Mkr 
Backe tätort, anslutningspunkt måste lösas                                     4,3 Mkr    
Rossöns tätort, anslutningspunkt måste lösas                                 3,4 Mkr 
Efteranslutningar Strömsund                                                             1,9 Mkr 
Efteranslutningar Hoting                                                                    0,3 Mkr 
Yxskaftkälen, Bredkälen                                                                    1,05 Mkr 
Öhn                                                                                                       2,35 Mkr 
Summa projekt:                                                                                 19,6 Mkr 
 
Kommande projekt:  
Byar Frostviken, optionsområde 
Samförläggning Eon Rossön 
Samförläggning Eon Alanäs 
Samförläggning Eon Ringvattnet 
Samförläggning Eon Gubbhögen/Lillviken 
Samförläggning Havsnäsvägen 
Nya bidragsområden, område 1 till 4 
 

 
Det saknas i dagsläget offerter för ovanstående samförläggningar. Kvar-
varande medel efter förslag till beslut uppgår till 750.000 kronor, vilket 
inte är tillräckligt för att genomföra kommande projekt.  
 
Initierare 

Bredbandssamordnaren 
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Förslag till beslut och motivering 

1. Avsätta 1,7 miljoner kronor till beslutade och påbörjade bidragsprojekt 
med ny budget efter upphandling enligt punkt 2.  
  

2. Ge Servanet i uppdrag att bygga fibernät i Yxskaftkälen och Bredkär-
len till en beräknad kostnad av 1,05 miljoner kronor. ADSL-nätet 
släcks i området den 31 maj och mobiltäckningen är dålig i Yxskaft-
kälen. Eftersom utbyggnad av den ortssammanbindande sträckan 
mellan Gåxsjö och Strömsund pågår finns förutsättningar för att bygga 
ut fibernätet.  

 
3. Ge Servanet i uppdrag att bygga ut fibernät i Hammerdals tätort till en 

beräknad kostnad av 4,6 miljoner kronor.  
 

4. Finansieras genom investeringsram för fiberutbyggnad 2018. 
 

5. Viljeinriktningen är att bygga Backe och Rossöns tätorter år 2019. 
Kommunen ger Servanet i uppdrag att undersöka möjligheten till an-
slutningspunkt via befintlig fiber som ägs av Telia/Skanova och åter-
rapportera till kommunen. 

 
6. Viljeinriktningen är att bygga efteranslutningar i Strömsund och Ho-

ting år 2019. Kommunen ger Servanet i uppdrag att genomföra kom-
pletterande försäljning före utbyggnad. 

 
7. Viljeinriktningen är att bygga ut fibernätet på Öhn år 2019. Kommu-

nen ger Servanet i uppdrag att genomföra kompletterande försäljning 
för att få upp anslutningsgraden. 

 
 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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§ 83 Dnr 2018.108 042 
 
Årsredovisning 2017 – Samordningsförbundet Jämtlands Län  

Årsredovisning 2017 har inkommit från Samordningsförbundet Jämtlands 
Län. 
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 62/2018. 

  
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Årsredovisningen godkännes. 
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§ 84 Dnr 2018.106 020 
 
Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T 

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet 
Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s för-
budsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt 
Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas 
Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen 
anslutna riksorganisationer å den andra, har överenskommelse om 
TRAKT T träffats. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll 
och tillhörande bilagor enligt vad som framgår i TRAKT T. Avtalet gäller 
tills vidare från med 2018-01-01. 
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 63/2018 
 
Yrkande 

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

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, lands-
ting/region, eller kommunalförbund att anta TRAKT T som lokalt kollek-
tivavtal med den utformning som framgår av bilaga 1.  
 
_____  
Beslutsexp 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 85 Dnr 2018.113 020 

Kompetensförsörjningsplan 2018-2021 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till kompetens-
försörjningsplan. Bilaga. 

Beredning  

Arbetsutskottet § 64/2018 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat för-
slag  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Att anta upprättat förslag  

_____  
Beslutsexp 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 86 Dnr 2018.115 255 

Nyttjanderättsavtal – Strömsund Hoting 2:337 

Hotings IF har till Teknik- och serviceförvaltningen uttryckt önskemål om 
att på fastigheten Hoting 2:337, parken vid Folkets hus, få uppföra ett ute-
gym. Till denna upplåtelse skall det följa ett nyttjanderättsavtal. Önske-
målet är att det skall vara avgiftsfritt. 

Enligt fastställda riktlinjer för arrende- och nyttjanderättsavtal skall av-
giftsfria upplåtelser beslutas av kommunstyrelsen. 

Hotings IF ansvarar för anläggningen i form av uppförande, underhåll 
och att anläggningen uppfyller gällande regler. 

Om nyttjanderätten upphör skall området återställas till ursprungligt 
skick och anläggningen avlägsnas från området. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 65/2018 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Att nyttjanderättsavtal upprättas mellan Strömsunds kommun och Ho-
tings IF för en tid om 5 år med möjlighet till förlängning med 3 år i sänder 
och att upplåtelsen är avgiftsfri. 

_____  
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 2 
datum 
180329 

Förvaltning 

Teknik- och serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 

Karin Stierna 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

Nyttjanderättsavtal – Strömsund Hoting 2:337 

Sammanfattning av ärendet 

Hotings IF har till Teknik- och serviceförvaltningen uttryckt önskemål om 
att på fastigheten Hoting 2:337, parken vid Folkets hus, få uppföra ett 
utegym. Till denna upplåtelse skall det följa ett nyttjanderättsavtal. 
Önskemålet är att det skall vara avgiftsfritt. 

Enligt fastställda riktlinjer för arrende- och nyttjanderättsavtal skall av-
giftsfria upplåtelser beslutas av kommunstyrelsen. 

Hotings IF ansvarar för anläggningen i form av uppförande, underhåll 
och att anläggningen uppfyller gällande regler. 

Om nyttjanderätten upphör skall området återställas till ursprungligt 
skick och anläggningen avlägsnas från området. 

Förslag till beslut och motivering 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att nyttjanderättsavtal upprättas 
mellan Strömsunds kommun och Hotings IF för en tid om 5 år med möj-
lighet till förlängning med 3 år i sänder och att upplåtelsen är avgiftsfri. 

Underskrift 

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

Bilagor 
Karta över området, bilaga 1. 
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Karta över nyttjanderättsområdet Hoting 2:337. 
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§ 87 Dnr 2018.117 255 

Nyttjanderättsavtal – Strömsund Järven 10 o Hammerdal 
4:106 

Fortum AB har sökt medel ur Klimatklivet för att i Jämtlands län uppföra 
ett antal snabbladdningsstationer för elbilar. I Strömsunds kommun har 
Fortum AB i dialog med Teknik- och serviceförvaltningen identifierat två 
platser lämpliga för uppförande av dessa stationer för. Till denna upplå-
telse skall det följa ett nyttjanderättsavtal. I arbetet med att arbeta fram 
avtalet föreslås att upplåtelsen är avgiftsfritt. 

Enligt fastställda riktlinjer för arrende- och nyttjanderättsavtal skall av-
giftsfria upplåtelser beslutas av kommunstyrelsen. 

Fortum AB ansvarar för anläggningen i form av uppförande, underhåll 
och att anläggningen uppfyller gällande regler. 

Om nyttjanderätten upphör skall området återställas till ursprungligt 
skick och anläggningen avlägsnas från området. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 66/2018 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Att nyttjanderättsavtal upprättas mellan Strömsunds kommun och For-
tum AB för en tid om 7 år med möjlighet till förlängning med 1 år i sänder 
och att upplåtelsen är avgiftsfri.  

_____  
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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Nyttjanderättsavtal –  

Strömsund Järven 10 o Hammerdal 4:106 

 
Sammanfattning av ärendet  

Fortum AB har sökt medel ur Klimatklivet för att i Jämtlands län uppföra 
ett antal snabbladdningsstationer för elbilar. I Strömsunds kommun har 
Fortum AB i dialog med Teknik- och serviceförvaltningen identifierat två 
platser lämpliga för uppförande av dessa stationer för. Till denna upplå-
telse skall det följa ett nyttjanderättsavtal. I arbetet med att arbeta fram 
avtalet föreslås att upplåtelsen är avgiftsfritt. 
 
Enligt fastställda riktlinjer för arrende- och nyttjanderättsavtal skall av-
giftsfria upplåtelser beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Fortum AB ansvarar för anläggningen i form av uppförande, underhåll 
och att anläggningen uppfyller gällande regler. 
 
Om nyttjanderätten upphör skall området återställas till ursprungligt 
skick och anläggningen avlägsnas från området. 
 
 
Förslag till beslut och motivering 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att nyttjanderättsavtal upprättas 
mellan Strömsunds kommun och Fortum AB för en tid om 7 år med möj-
lighet till förlängning med 1 år i sänder och att upplåtelsen är avgiftsfri. 
 
 
Underskrift 

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

 

Bilagor 
Karta över området, bilaga 1. 
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Karta över nyttjanderättsområdet Hammerdal 4:106. 
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Karta över nyttjanderättsområdet Järven 10. 
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§ 88 Dnr 2017.258 252 

Försäljning av del av Strömsund 2:26 

En förfrågan om att få köpa del av Strömsund 2:26 har den 6 december 
2016 inkommit till kommunen från Strömsunds Hyresbostäder AB 
Avsikten med köpet är att förbereda för framtida behov av nybyggnat-
ioner. 

Teknik- och serviceförvaltningen och miljö- och byggnadsavdelningen 
har tillsammans med SHB diskuterat möjliga inriktningar på använd-
ningen av det tänkta området. 

Ärendet är nu kompletterat med efterfrågad illustration samt en samman-
vägd bedömning av markpriset. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 68/2018 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Del av markområdet omfattande ca 3 400 m2 säljs till fastlagd taxa
om 25 kr/m2. Försäljningen genomförs när villkoren i markexploa-
teringsavtalet är uppfyllda.

2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett
markexploateringsavtal med köparen.

_____  
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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Förvaltning 
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Kommunstyrelsen 

 

  

Försäljning av del av Strömsund 2:26 

 
Sammanfattning av ärendet  

En förfrågan om att få köpa del av Strömsund 2:26 har den 6 december 
2016 inkommit till kommunen från Strömsunds Hyresbostäder AB 
Avsikten med köpet är att förbereda för framtida behov av nybyggnat-
ioner. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen och miljö- och byggnadsavdelningen 
har tillsammans med SHB diskuterat möjliga inriktningar på använd-
ningen av det tänkta området. 
 
Ärendet är nu kompletterat med efterfrågad illustration samt en sam-
manvägd bedömning av markpriset. 
 
Initierare 

Strömsunds Hyresbostäder AB 
 
Förslag till beslut och motivering 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att  
- del av markområdet omfattande ca 3 400 m2 säljs till det bedömda 
markvärdet om 25 kr/m2. Försäljningen genomförs när villkoren i mark-
exploateringsavtalet är uppfyllda. 
- Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett markex-
ploateringsavtal med köparen. 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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Teknik- och serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Karin Stierna 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Strömsunds Hyresbostäder AB har den 6 december 2016 kommit in med 
en förfrågan om att få köpa ca 10 000 kvm  av Strömsund 2:26, enligt karta 
märkt 1 Avsikten med köpet är att skapa förutsättningar för nybyggnat-
ion av hyresrätter i centralt läge. 

 
SHB avser att bygga ett punkthus i fem våningar med en byggyta på 300 – 
400 m2 vilket kan ge ca 25 lgh – de flesta i mindre storlek. De önskar även 
att i detaljplan ange ett framtida byggande av fler men lägre hus på 
samma tomt. SHB har planer att i den västliga delen anordna lekpark för 
både boende och allmänhet.  
 
SHB har i ett tidigare skede ställt frågan om att få köpa ovan nämnda del 
av Strömsund 2:26. Kommunstyrelsen beslutade vid det tillfället att avslå 
deras ansökan, KS 150331 § 82. Motiveringen till avslaget var att marken 
enligt detaljplan är avsedd för parkmark samt att parkområdet ligger i 
nära anslutning till Tingshuset som har ett stort kulturhistoriskt värde och 
dessutom är byggnadsminnesmärkt1. 

 
Tidigare förutsättningar för avslag har inte förändrats men då behovet av 
att hitta mark att bygga på har ökat bör även detta läge prövas. Teknik- 
och serviceförvaltningen har tillsammans med Miljö- och byggavdelning-
en träffat SHB och diskuterat framtida användning av området samt be-
hov av ändring av nu gällande detaljplan för området. 
 
Om hela det område som SHB önskar köpa ska säljas bör marken rakt ne-
danför Tingshuset i den nya detaljplanen fortsätta vara parkmark med 
hänvisning till det stora kulturhistoriska värdet området har.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 170815 § 116 att SHB skulle 
återkomma med en illustration och en skiss av området där det framgår 
hur byggnaden och utemiljön och dess placering framträder i området 
och hur stor del av fastigheten som är aktuell för bebyggelse. Dessutom 
fick Teknik- och serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram en markvärde-
ring. 
 
På området finns Tant Annys hus som ägs av Hembygdsföreningen och 
det huset ska flyttas till Hembygdsgården. Dessutom finns på området en 
tennisbana och en boulebana.  

                                                 
1 Hus och miljöer med kulturvärde i Strömsunds kommuns tätorter. Kulturhistorisk ut-
redning 33, Jämtlands läns museum. 
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Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att  
- del av markområdet omfattande ca 3 400 m2 säljs till det bedömda 
markvärdet om 25 kr/m2. Försäljningen genomförs när villkoren i mark-
exploateringsavtalet är uppfyllda. 
- markområde nedanför Tingshuset samt området för tennisbanan kvar-
står som parkmark och i kommunal ägo. 
- köparen ansvarar för att hitta o bekosta ny plats för boulebana. 
- köparen bekostar detaljplaneändringen samt lantmäteriförrättningen. 
- Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett markex-
ploateringsavtal med köparen. 

 
 

 

  
 

Markområde till salu – blå markering. Övrig mark kvarstår hos kommunen. 
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Utredare/handläggare 
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SHB:s önskade köp av område – röd markering. 
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Vy från bron.  
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§ 89 Dnr 2018.119 041 

Ändring av budget 2018 

Efter kommunens redovisningsmässiga omläggning till komponentredo-
visning av investeringar i bokslutet 2017 finns behov av att justera budge-
ten för 2018. 

Driftsramarna för 2018 behöver minska då en del av tidigare underhålls-
kostnader flyttas till investeringar. Följden av att investera mer blir att re-
sultatmålet behöver höjas samtidigt som en investeringspott skapas för 
berörda enheter. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 69/2018 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Den totala driftsramen 2018 minskar med 7 mnkr från 795.300 tkr
till 788.300 tkr.

2. Teknik- och serviceförvaltningen/fastighet får en intäktsbudget på
7 mnkr istället för en nollbudget. Ny ram för teknik- och serviceför-
valtningen blir därmed 25.286 tkr.

3. Resultatmålet ökar från tidigare plus 8 mnkr till plus 13 mnkr.

4. Investeringspotter skapas för två enheter inom teknik- och service-
förvaltningen. Fastigheter får 4,5 mnkr och avfall, vatten och av-
lopp, AVA, 0,5 mnkr.



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
Datum 

2018-03-21 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Veronica Hjorter Stenklyft 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ändring av budget 2018  

 
Efter kommunens redovisningsmässiga omläggning till komponentredo-
visning av investeringar i bokslutet 2017 finns behov av att justera budge-
ten för 2018. 
Driftsramarna för 2018 behöver minska då en del av tidigare underhålls-
kostnader flyttas till investeringar. Följden av att investera mer blir att re-
sultatmålet behöver höjas samtidigt som en investeringspotter skapas för 
berörda enheter. 
 
 
Beslutet skickas till 

KLF/ekonomi 
TSF 
 
Förslag till beslut i fullmäktige 

1 Den totala driftsramen 2018 minskar med 7 mnkr från 795.300 tkr till 
788.300 tkr. 
 
2 Teknik- och serviceförvaltningen/fastighet får en intäktsbudget på 7 
mnkr istället för en nollbudget. Ny ram för teknik- och serviceförvalt-
ningen blir därmed 25.286 tkr. 
 
3 Resultatmålet ökar från tidigare plus 8 mnkr till plus 13 mnkr. 
 
4 Investeringspotter skapas för två enheter inom teknik- och serviceför-
valtningen. Fastigheter får 4,5 mnkr och avfall, vatten och avlopp, AVA, 
0,5 mnkr. 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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Datum 

2018-03-21 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Veronica Hjorter Stenklyft 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Kommunen påbörjade arbetet med den redovisningsmässiga omlägg-
ningen till komponentinvesteringar 2016, och slutförde den i bokslutet 
2017. Enligt redovisningsreglerna ska en anläggningstillgång delas upp 
på en eller flera komponenter, vilka ska ha olika långa avskrivningspe-
rioder. 
 
Kostnader över ett basbelopp behöver prövas om åtgärden avser en kom-
ponent på den berörda anläggningstillgången, t.ex. fastigheten eller vat-
tenverket. För att möjliggöra en korrekt redovisning behöver vi skapa in-
vesteringspotter. Tidigare större underhållskostnader blir därmed en in-
vesteringsutgift istället. Troligen ett utbyte eller renovering av en kompo-
nent, t.ex. tak, pumpar. Viktigt är att inga nya medel för underhåll till-
kommer, utan det är endast sättet att redovisa som förändras. 
 
Driftsramen 
Med ledning av nivåerna i bokslutet 2017 föreslår vi att budgeten 2018 
ändras genom att minska den totala driftsramen från 795.300 tkr till 
788.300 tkr. Fastigheter inom teknik- och serviceförvaltningen får en in-

täktsbudget på 7 mnkr istället för en nollbudget. Justeringen består av 
både minskade kostnader för underhåll och kapitaltjänst. Ingen justering 
är för närvarande aktuell för enheten avfall, vatten och avlopp, AVA, då 
den särredovisas som en affärsverksamhet med under- och överuttag 
inom kollektivet. Ny nettoram för teknik- och serviceförvaltningen blir 
därmed 25.286 tkr. 
 
Investeringsramen 
Kommunala investeringar för 2018 finns beslutade till 10, 7 mnkr, samt 
ombudgetering från 2017 med 21,0 mnkr. Investeringsbudgeten behöver 
utökas med två investeringspotter som kan nyttjas av verksamheten för 
komponentåtgärder, TSF/fastighet 4,5 mnkr och TSF/AVA 0,5 mnkr. 
 
Resultatbudget 
För att investera mer behöver resultatmålet öka. Beslutat för 2018 är plus 
8 mnkr. Med förändrad investeringsnivå föreslås det nya resultatmålet 

till plus 13 mnkr, d.v.s en ökning med 5 mnkr med anledning av de två 
investeringspotterna. 
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Datum 

2018-03-21 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Veronica Hjorter Stenklyft 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Initierare 

Ekonomichef 
  
 
Konsekvensanalys 

Genomgång av styrdokument med anledning av tillskapande av investe-
ringspotter pågår. 
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§ 90 Dnr 2018.120 867 

Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2018 och 
tills vidare 

Akademi Norr använder sedan 2009 en modell för långsiktig finansiering 
av stipendier och reseersättningar för studenter som genomför examens-
arbeten i Akademi Norrkommunerna. Lärcentrum i kommunerna mark-
nadsför stipendiet. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 70/2018 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Genom reseersättningar och stipendier stödja tre examensarbeten
per år från 2018 och tills vidare.

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

3. Framtids- och utvecklingsförvaltningen finansierar övriga stipendier
och resekostnader inom ovanstående ram på tre st per år.

4. Marknadsföringen av stipendiemöjligheterna fortsätter under 2018
och tills vidare.

_____  
Beslutsexp 
Framtid- och utvecklingsförvaltningen 
Lärcentrum 
Akademi Norr 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
2018-04-02 

Förvaltning 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Holmquist 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2018 och 
tills vidare 

Akademi Norr använder sedan 2009 en modell för långsiktig finansiering 
av stipendier och reseersättningar för studenter som genomför examens-
arbeten i Akademi Norrkommunerna. Lärcentrum i kommunerna mark-
nadsför stipendiet.  
 
Modellen innebär att varje kommun beslutar om vilket antal examensar-
beten man önskar ska genomföras i kommunen och anslår medel för 
finansiering av stipendier och reseersättning för detta. Modellen innebär 
att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensarbeten.  
 
Varje examensarbete omfattar ett maxbelopp på 13 000 kr varav 3 000 kr 
är reseersättningar mellan studieort och examensplats. Eventuellt stipen-
dium, 10 000 kr, beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat till faktisk 
prestation.  
 
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.  
 
Beslutet skickas till  

Akademi Norr, Gudrun Viklund 
Lärcentrum, Inger Eriksson-Liljegren 
Framtid- och utvecklingsförvaltningen, Karin Holmquist 
 
Förslag till beslut  

 Kommunstyrelsen beslutar att genom reseersättningar och stipen-
dier stödja tre examensarbeten per år från 2018 och tills vidare.  

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

 Framtids- och utvecklingsförvaltningen finansierar övriga stipendier 
och resekostnader inom ovanstående ram på tre st per år.  

 Marknadsföringen av stipendiemöjligheterna fortsätter under 2018 
och tills vidare.  
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Datum 
2018-04-02 

Förvaltning 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Holmquist 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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§ 91 Dnr 2015.228 805 

Ansökan om investeringsbidrag - Gåxsjö Bygdegårdsför-
ening 

Gåxsjö Bygdegårdsförening har sökt investeringsbidrag från Boverket. 
När det gäller energieffektivisering samt övriga om- och utbyggnadskost-
nader kan man få 50 % av kostnaderna i bidrag från Boverket. Bidraget är 
dock avhängigt av ett kommunalt beslut om medfinansiering med minst 
30 %. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2015, § 140, att bevilja föreningen 
99 500 kronor i bidrag för att minska driftskostnaderna. 

För att nå ambitionen om att få till en mer ändamålsenlig och energisnå-
lare samlingslokal beslutade kommunstyrelsen den 4 augusti 2015 § 162, 
att bevilja föreningen ytterligare 42 000 kronor i bidrag så att Boverkets 
medfinansieringskrav nås. 

Föreningen anhåller om medel från kommunstyrelsen på ytterligare 
12 224 kronor.  

Beredning 

Arbetsutskottet § 71/2018 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Gåxsjö Bygdegårdsförening får 52 224 kronor i bidrag för att minska-
driftskostnaderna.

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott 2018.

_____  
Beslutsexp 
Gåxsjö Bygdegårdsförening 
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§ 92 Dnr 2018.87 291 

Lokaleffektivisering Frostviksskolan 

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har sedan 2012 tillsammans 
med Teknik- och serviceförvaltningen haft uppdraget att arbeta med lo-
kalminskning av skollokaler i Gäddede och Backe. Detta ärende avser 
endast Gäddede o Frostviksskolan.  

Under åren 2019-2022 kommer det att bli en mycket stor utmaning för alla 
kommuner att klara välfärden. Det innebär att vi inte kan räkna med 
överskott som kan finansiera våra behov av investeringar. Varje investe-
ring måste därför prövas noga. Behoven av kommunala investeringar bör 
kartläggas för hela perioden, för att en prioritering ska kunna ske. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-27 att en kartläggning av kommu-
nens investeringsbehov för perioden 2019-2022 skulle göras och den åter-
redovisades till kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-10. Den visar 
bl.a. att investeringsnivån riskerar att eskalera och att det blir svårt att in-
rymma en investering i nivån 50 Mkr. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att behålla och renovera befintlig skola.

2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett för-
slag till plan för renovering av Frostviksskolan.

_____  
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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Datum 
180418 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen  

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna, Lars Melander mfl.  

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Lokaleffektivisering Frostviksskolan 

Bakgrund 
 
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har sedan 2012 tillsammans med Teknik- och ser-
viceförvaltningen haft uppdraget att arbeta med lokalminskning av skollokaler i Gäddede och 
Backe. Detta ärende avser endast Gäddede o Frostviksskolan. 
 
Under 2015 gick man från tre skissförslag på ombyggnad till ett ombyggnadsförslag.  
Kalkylen, inkl. rivning, som togs fram i november 2015 visade i det skedet på en kostnad om ca 
20 Mkr. Kalkylen byggde på ett skissförslag med många osäkerheter och det var inget lokalpro-
gramsarbete genomfört. 
 
Samma månad beslutade kommunstyrelsen att arbetet med lokaleffektiviseringen skulle fort-
sätta. Ett fördjupat lokalprogramsarbete startade som mynnade ut i ett förslag till en mer detalje-
rad planlösning. Bygget inkl. rivning kalkylerades nu till 33,7 Mkr (maj 2017).  
 
Orsakerna till kostnadsökningen redovisades vid ett möte i början av juni. Samtidigt redovisades 
också kostnaderna för ersättningslokaler i samband med ombyggnaden som bedömdes uppgå 
till ca 8 Mkr samt en grov kalkyl på vad en nybyggnad skulle kunna kosta.  
 
I samband med det mötet fick BKUF o TSF uppdraget att ta fram en blockskiss på en nybyggnad 
för att få fram ett mer precist ytbehov. Utöver det även en LCC-kalkyl för att jämföra ombygg-
nad med nybyggnad. LCC-kalkyl o blockskiss återredovisades till ksau under senhösten 2017. 

 
Skolbyggnaden i siffror 
 
Själva skolbyggnaden har idag ett bokfört värde på 84 000 kr. 
 
Nedlagda kostnader i ett historiskt perspektiv är: 
Investeringar:  Utbyggnad Hus C 1991  ca 14 Mkr 
   Hiss 2001  ca 1 Mkr 
   RWC o WC 2003 ca 600 tkr 
   Brandskyddsåtg. 2008 ca 165 tkr 
   Brandskyddsåtg 2011 ca 80 tkr 
 
UH, akut o planerat: 2012 96 kr/kvm 
   2013 61 kr/kvm 
   2014 439 kr/kvm  Avser badhuset 
   2015 123 kr/kvm 
   2016 54 kr/kvm 

Medel kommunen 130 kr/kvm 
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Datum 
180418 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen  

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna, Lars Melander mfl.  

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Jämförelsetal mellan ombyggnad o nybyggnad 
 

   Idag Ombyggnad  Nybyggnad 
Yta totalt (Bruksarea), m2  3167 2082  1624 
BKU hyr, m2  2722 1884  1624 
Hyra BKU, Mkr  2,14 2,77  3,2 
Hyra övriga, Mkr                           0,2 0,2   
Investering, Mkr     33,7  45,5 
Ersättningslokal vid ombyggnad     8    
Rivning     1,7  3 
Antal m2/elev (100 barn o elever, 1‐15 år)  27 19  16 
Energiförbrukning, kWh/m2  270* 150  50 
Ytuppgifter är exkl. bad o gymnastik   
*Bedömd siffra. Totalt 320 kWh/m2 då badet ingår.   

    
Övrigt 
 
I kalkylen är ingen hänsyn tagna till ev. bidrag som kan gå att söka för åtgärder på utomhusmil-
jön (Boverket) samt förbättrad säkerhet väg (Trafikverket).    
 
I denna kalkyl är ingenting räknat på att hanteras som underhåll vilket gjordes i Hoting. 

 
Kostnad för nya lösa inventarier tillkommer. Exakt omfattning endast delvis klarlagt. 
 
I investeringsbudgeten finns idag 14 700 tkr avsatta varav 3 400 tkr redan upparbetade.  
 
Kompletterande ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 180327 att en kartläggning av kommunens investeringsbehov för 
perioden 2019-2022  skulle göras och den återredovisades till kommunstyrelsens arbetsutskott 
180410. Den visar bl.a. att investeringsnivån riskerar att eskalera och att det blir svårt att in-
rymma en investering i nivån 50 Mkr. 
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Datum 
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Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen  

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna, Lars Melander mfl.  

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Motivering till förslag till beslut 
 
Nybyggnadsalternativet kräver en större investering och ger därmed en högre lokalhyra per år. 
Fördelen är en byggnad med en effektivare yta, längre livslängd samt lägre energiförbrukning. 
 
Fördelen med ombyggnadsalternativet är en lägre årlig hyreskostnad. Nackdelen är den relativt 
höga engångskostnaden för ersättningslokaler under ombyggnadstiden, högre energikostnad 
samt kortare livslängd på byggnadsstommen. 
 
Kartläggningen av behoven av kommunala investeringar för perioden 2019 – 2022 är till del ge-
nomförd och visar att det blir svårt att bära en enskild investering på ca 50 Mkr. Därför föreslås 
att skolan bibehålls som den är och renoveras enligt förslag som Teknik- och serviceförvalt-
ningen tar fram. 
 
 
Förslag till beslut  

 
 Kommunstyrelsen beslutar att behålla och renovera befintlig skola.  
 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till plan för reno-

vering av Frostviksskolan.  
 

 
 

Anneli Svensson  Richard Persson 
Kommundirektör  Chef Teknik- och serviceförvaltning   
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§ 93 Dnr 2018.127 106 

Samordningsförbundet Jämtlands län - budget 2019 

Vid Samordningsförbundets samråd med medlemskommunerna den 17 
maj önskas besked om kommunernas medlemsinsats för 2019. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera 
samordningsförbundet med 214 832 kronor. Medel tas från kommunsty-
relsens budget för avsett ändamål. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samordningsförbundet  får 214 832 kronor i medfinansiering.

2. Medel anvisas ur budget för avsett ändamål.

_____  
Beslutsexp 
Samordningsförbundet Jämtalands län 





Förslag till medlemsinsats 2019 utifrån överenskommen fördelningsmodell

Medlemsinsats 2018
Tilldelning 

2019
Förändring

Fast 

summa/kommun, 

kronor

Invånarantal 16-

64 år, 2016,

Källa: Kolada

Andel av länets 

invånare 16-64 

år

Proportionell 

fördelning, kronor

AF/FK 4 676 000 4 676 000 0

Region JH 2 338 000 2 338 000 0

Berg 149 651 149 269 -382 50 000 3 920 0,051222412 99269,03527

Bräcke 144 017 142 938 -1 079 50 000 3 670 0,047955677 92938,1019

Härjedalen 197 865 195 485 -2 380 50 000 5 745 0,075069581 145484,8489

Krokom 264 578 264 163 -415 50 000 8 457 0,110507128 214162,8141

Ragunda 126 204 125 718 -486 50 000 2 990 0,039070156 75717,96313

Strömsund 217 049 214 832 -2 217 50 000 6 509 0,085052725 164832,1813

Åre 230 397 232 761 2 365 50 000 7 217 0,09430412 182761,3846

Östersund 1 008 241 1 012 834 4 593 50 000 38 021 0,4968182 962833,6709

Summa 9 352 000 9 352 000 0 400 000 76 529 1 938 000

2017

 Invånare 16-19 år, antal  Invånare 20-64 år, antal Invånare 16-64, antal

 Berg 302 3 618 3 920

 Bräcke 318 3 352 3 670

 Härjedalen 406 5 339 5 745

 Krokom 655 7 802 8 457

 Ragunda 221 2 769 2 990

 Strömsund 467 6 042 6 509

 Åre 488 6 729 7 217

 Östersund 2 441 35 580 38 021

Totalt länet 5 298 71 231 76 529

Källa: Kolada
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§ 94

Delegationsbeslut 

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 54-72

b) Ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyfts delegationsbeslut om place-
ring fasträntekonto (nr. 1)

c) Kommundirektör Anneli Svenssons delegationsbeslut om marknads-
föringsbidrag (nr. 1)

Kommunstyrelsens beslut  

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
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§ 95

Delgivningar 

a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående me-
del i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov:

Budget 2018 300 000:- 
Bidrag Landsbygdsriksdagen 2018 § 116/2017 -10 000:- 

Kvarstår 290 000:- 

b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående me-
del i kommunstyrelsens utvecklingspott:

Budget 2018 1 000 000:- 
Strömsunds skoterallians, § 212/2017  - 200 000:- 
Ek. stöd till Bygdens Framtid § 211/2017 -120 000:- 

Kvarstår 680 000:- 

Kommunstyrelsens beslut  

Delgivningarna läggs till handlingarna 
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