
 
 
 
 
 
 

 

 Utsändningsdag: Torsdagen den 18 april 

 

Kallelse/Underrättelse       
 

till Sammanträde 

   

 

 

 Kommunfullmäktige 
 

 
 

2019 V 18 

 

Torsdagen 

2 

Maj 

 
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 2 maj 
2019, klockan 13.00 i Virveln på Folkets Hus, Strömsund. 
 
Ärenden enligt föredragningslista 
 
För möjligheter till gruppsammanträden har följande lokaler bokats 
från klockan 9.00: 

S-gruppen  Virveln, Folkets Hus 

C+M-gruppen Grelsgård, Folkets Hus 

Rättvis demokrati  Virgo, kommunkontoret 

Sverigedemokraterna  Svaningen, kommunkontoret 

 

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

Vid anmälan eller förhinder ring 0670-161 06 eller 161 10 i så 
god tid som möjligt! 
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Plats och tid Torsdagen den 2 maj 2019, klockan 13.00, Virveln, Folkets Hus, 
För sammanträde Strömsund 
  

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

Information 

Information från Kulturskolan  
 
Information från Jämtlandsvärme AB  
 
Information om budget 2020 

 

1. Upprop 
 

2. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid 
och plats för protokollets justering 
 

3. Sammanträdets kungörande  
 

4. Information från kommunrevisionen 
 

5. Ansökan om tilläggsanslag för strumpinfodring av led-
ningar 
 
KS § 62/2019 
 
Bilaga sid. 1-9 

 
6. Revisionsberättelse för år 2018 

 
Revisionsberättelse för år 2018 finns på intranätet och på hemsidan 
 

7. Förklaring till kommunfullmäktiges presidium med anled-
ning av anmärkning från kommunrevisionen 
 
Bilaga sid. 10 
 

8. Årsredovisning 2018 Strömsunds kommun 
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KS § 71/2019 
 
Årsredovisning 2018 finns på intranätet och på hemsidan 
 

9. Skrivelse från Hotings föreningshus 
 
KS § 76/2019 
 
Bilaga sid. 11-16 
 

10. Årsredovisning 2018 – Samordningsförbundet Jämtlands 
Län 
 
KS § 83/2019 
 
Årsredovisning 2018 finns på intranätet och på hemsidan 
 

11. Årsredovisning 2018 - Räddningstjänst Jämtland 
 
KS § 84/2019 
 
Årsredovisning 2018 finns på intranätet och på hemsidan 
 

12. Motion - Stärk Hjalmar Strömerskolan genom utökat id-
rottsutbud 
 
KS § 89/2019 
 
Bilaga sid. 17 
 

13. Medborgarförslag - Möjlighet att arbeta inom vården för 
elever på vård- och omsorgsprogrammet 
 
KS § 90/2019 
 
Bilaga sid. 18 
 

14. Medborgarförslag - Rösta om höghus i Strömsund 
 
KS § 91/2019 
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Bilaga sid. 19-20 
 

15. Riktlinjer för internt hyressystem 
 
KS § 94/2019 
 
Bilaga sid. 21-26 
 

16. Åtgärder för ökat antal elever på Grevåkerskolan, Ham-
merdal 
 
KS § 95/2019 
 
Bilaga sid. 27-30 
 

17. Medborgarförslag - Gällande förbättring av Rossöcenter i 
Rossön 
 
KS § 96/2019 
 
Bilaga sid. 31-32 
 

18. Revidering av reglemente - Bestämmelser för ersättning till 
förtroendevalda 
 
KS § 98/2019  
 

19. Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds hyresbostäder AB 
2018 
 
KS § 101/2019 
 
Bilaga sid. 33-37 
 

20. Bolagsstyrningsrapport för Jämtlandsvärme AB 2018 
 
KS § 102/2019 
 
Bilaga sid. 38-42 
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21. Avsägelse från Petra Monwell (s) av uppdraget som leda-
mot i barn-, kultur- och utbildningsnämnden  
 
Bilaga sid. 43 
 
Ärendet bereds av valutskottet den 2 maj 2019. 
 

22. Val av ledamot i barn-, kultur- och utbildningsnämnden  
för tiden intill den 31 december 2022 efter Petra Monwell 
(s) 
 
Ärendet bereds av valutskottet den 2 maj 2019. 
 

23. Val av ombud till årsstämman med ServaNet för tiden 
t.o.m. 31 december 2022 
 
Ärendet bereds av valutskottet den 2 maj 2019. 
 

24. Medborgarförslag - Ideellt arbete för kommunledningen 
 
Bilaga sid. 44 
 

25. Medborgarförslag - Gällande Barnomsorg i Tåsjö 
 
Bilaga sid. 45 
 

26. Eventuella motioner/medborgarförslag/interpellationer/ 
personval som kommit in efter utskick av kallelsen 
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27. Delgivningar

a) Redovisning av ej besvarade motioner

 Motion om ett IT gymasium

 Motion om kommundelskontor

 Motion angående decentralisering av kommunal verksamhet

 Motion om bättre turisminformation i Strömsunds kommun

 Motion om översyn av kommunens administration

 Motion - Förskolebrevet på kommunens förskolor

b) Redovisning av ej besvarade medborgarförslag

 Medborgarförslag - Förlängning av trottoaren på Lagmansgatan från kors-

ningen Strösvägen fram till Rotnäset

 Medborgarförslag - Höj temperatur i bassängen i Gäddede

 Medborgarförslag - Ett hälsosamt och klimatsmart förlag är att satsa på

cykeltramparna i Strömsund

c) Rapportering från socialnämnden § 27/2019 enligt 16 kap 6 f § social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt enligt 28
f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verk-
ställda beslut enligt 9 § LSS

c) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kom-
munfullmäktiges anslag för oförutsedda behov

Budget 2019 1 040 000:- 
Inget nyttjat ännu 

Återstår 1 040 000:- 

Elisabeth Lindholm Viktor Sjödin 
Ordförande Sekreterare 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Sammanträdesdatum                                                  
     

 

Kommunstyrelsen 2019-03-26                                           Blad 1 (23) Blad  

 

Plats och tid      Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen,  

  kl. 8.15-16.45 
 
Beslutande  Susanne Hansson (s), ordförande 
  Göran Bergström (s) 
  Gudrun Hansson (s) 
  Bengt-Åke Persson (s) 
  Rebecca Sjöstedt (s) 
  Bertil Johansson (s)  
  Sara Edvardsson (s)   
  Kerstin Engkvist (c) 
  Göran Espmark (c)    
  Simon Högberg (m) 
  Håkan Espmark (m) 
  Göran Edman (rd) 
  Veronica Berglund (sd) 
  Kerstin Sjöberg (v), tjg ersättare 

  Lars Lindberg (c), tjg ersättare    
 

Övriga närvarande Se nästa sida 
  

 

 Utses att justera Kerstin Engkvist 

Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, 2019-03-29 
plats och tid 

  

 Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  58-79 
  Viktor Sjödin 
 

 Ordförande .........................................................................   

  Susanne Hansson      
 

 Justerare ......................................................................... 

  Kerstin Engkvist 
  

 ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-03-26 

Datum då anslag sätts upp 2019-03-29 Datum då anslag tas ned 2019-04-19 
 

Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund 

för protokollet 

Underskrift ............................................................. 

  Viktor Sjödin 



     

 

 
 
  
 Övriga närvarande 
 
 Viktor Sjödin, sekreterare 

 Anneli Svensson, kommundirektör 
 Jimmy Gustafsson (s), ej tjg ersättare 
 Roger Kristofersson (s), ej tjg ersättare 
 Steve Svensson (sd), ej tjg ersättare  
 Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 68, 71 
 Lena Johansson (s) barn-, kultur- och utbildningsnämnd, § 73 
 Lars Thorin, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, 73 
 Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 73 
 Lars Melander, teknik- och serviceförvaltningen, § 73 
 Karin Stierna, teknik- och serviceförvaltningen, § 73 
 Karin Holmqvist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 60-60 
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§ 58 
 

Ändring i föredragningslistan 
 
Följande ärenden läggs till i föredragningslistan: 
 

 Skrivelse från Hotings föreningshus 

 
 Initiativärende -  Kommundirektörens närvaro på sammanträde 

 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Föredragningslistan godkänns. 
_____  
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§ 59  
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar 

 
Ordförande informerar kortfattat senaste månadens aktiviteter.  
 
- 7 februari möte i Rossön tillsammans med E.ON angående elavbrotten 
som drabbat Backe- och Rossöområdet. 
 
- Möte med Vilhelmina Mineral AB och Regionala utvecklingsnämndens 
ordförande och biträdande regiondirektör angående ansökan om bearbet-
ningskoncession för Stekenjokkgruvan. 
 
- Samiskt samråd där Vilhelmina Mineral AB berättade om deras planer 
för gruvbrytning i Stekenjokk.  
 
- 12 februari uppstart av Förenkla helt enkelt. 
 
-14-15 feb Akademi Norr. Årsredovisning 2018, positivt resultat på 85 000 
kronor.  Inga pågående projekt med extern finansiering, uppdragsutbild-
ningar finansierar verksamheten under 2019. Socionomutbildning på di-
stans via Umeå universitet startar hösten 2019. Verksamhetsintegrerad 
utbildning för lärare åk 4-6 på distans via Mittuniversitetet startar ht -19.  
 
- Möte med föräldrar i Rossön angående fjällsjöskolan. 
 
- Möte med Servanet, 1150 anslutningar, extremt struligt år med många 
anslutningar. Radiolänklösningar utreds i områden med långa avstånd 
och få kunder.  
 
- Ägarsamråd Jämtlands räddningstjänst förbund,  ny kostnadsfördel-
ningsmodell på gång där Östersunds kommun är beredd att ta en högre 
kostnad, ca 2 miljoner kronor. Det kommer nya ägardirektiv inom kort. 
 
-12 mars öppet möte i Hoting angående Folkets Hus.  
 
- 14 mars möte med föräldrar, lärare och elever i Backe angående fjällsjö-
skolan.  
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
_____ 
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§ 60 Dnr 2019.103 612 
 
Avstängning av elev vid Hjalmar Strömerskolan - 8-14 febru-
ari 2019 
 
Rektor Heidi Sundelin har beslutat om omedelbar avstängning av en elev 
från undervisningen vid Hjalmar Strömerskolan enligt Skollagen, kap 5, 
§ 17, punkt 4. 
 
Avstängning av eleven omfattar tiden 8-14 februari 2019. 
 
Beslutet om omedelbar avstängning ska prövas av kommunstyrelsen. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 25/2019. 
 
Yrkande 

 
Ordföranden föreslår att avstängningen fastställs under tiden 8-14 febru-
ari 2019. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen fastställer avstängningen under tiden 8-14 februari 
2019. 
_____ 
Beslut skickas till 
Hjalmar Strömerskolan 
Framtids- och utvecklingsförvaltning 
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§ 61 Dnr 2019.104 612 
 
Avstängning av elev vid Hjalmar Strömerskolan - 8-14 febru-
ari 2019 
 
Rektor Heidi Sundelin har beslutat om omedelbar avstängning av en elev 
från undervisningen vid Hjalmar Strömerskolan enligt Skollagen, kap 5, 
§ 17, punkt 4. 
 
Avstängning av eleven omfattar tiden 8-14 februari 2019. 
 
Beslutet om omedelbar avstängning ska prövas av kommunstyrelsen. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 26/2019. 
 
Yrkande 

 
Ordföranden föreslår att avstängningen fastställs under tiden 8-14 febru-
ari 2019. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen fastställer avstängningen under tiden 8-14 februari 
2019. 
_____ 
Beslut skickas till 
Hjalmar Strömerskolan 
Framtids- och utvecklingsförvaltning 
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§  62 Dnr 2019.53 340 
 
Ansökan om tilläggsanslag för strumpinfodring av ledningar 
 
Under hösten 2018 har AVA-enheten filmat en del ledningar i 
Strömsunds tätort och kan konstatera att vissa delar är i akut behov av 
renovering/förnyelse. Det är totalt ca 580 meter ledningar som måste åt-
gärdas och kostnaden beräknas till 1, 2 miljoner kronor. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 34/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enlig upprättat för-
slag samt att investeringsbudgeten 2019 utökas med 1,2 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. AVA-enheten beviljas ett investeringsanslag på 1,2 miljoner kronor för 

förnyelse av ledningsnät.  
 

2. Investeringsbudgeten 2019 utökas med 1,2 miljoner kronor. 
 

3. Finansiering sker via taxan från avgiftskollektivet. 
_____ 
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§  63 Dnr 2019.64 107 
 
Servanet AB, ägarandelar 
 
Strömsunds kommun är delägare i Servanet och äger i dagsläget 180 ak-
tier i bolaget. Beslut från kommunfullmäktige den 11 december 2018, 
§166/2013. Strömsunds kommun är med sin ägarandel på 4% en av de 
mindre delägarna i bolaget och har en plats som suppleant i bolagets sty-
relse.  
 
Bergs kommun avslutar sitt samarbete med Servanet och säljer sin ägar-
andel på 2% i bolaget, 90 aktier till ett värde av 600.000 kr. När en part sä-
ger upp avtalet ska aktierna enligt aktieägaravtalet fördelas mellan övriga 
parter i proportion till deras aktieinnehav. Övriga delägare har meddelat 
att de avstår dessa aktier om Strömsund och Ragunda kommun, som är 
de minsta delägarna, är intresserade av att köpa ytterligare ägarandelar.  
 
Om Strömsunds kommun skulle köpa 50% av aktierna skulle vi med 225 
aktier i bolaget fortfarande vara den näst minsta delägaren. Om 
Strömsunds kommun skulle köpa samtliga aktier skulle vi med 270 aktier 
i bolaget bli större delägare än Ragunda, Ånge och Timrå kommun.  
 
Antalet ordinarie ledamöter i styrelsen beslutas av delägarna gemensamt 
och en balans mellan respektive delägares andel i bolaget och antal plat-
ser i styrelsen eftersträvas. Det finns därmed ingen garanti för att fler ak-
tier med automatik ger en ordinarie plats i styrelsen.    
 
Antal aktier ger rätt till del av bolagets vinst och rösträtt vid bolags-
stämma. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 36/2019. 

 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Strömsunds kommun avstår från att köpa ytterligare aktier i bolaget. 
_____  
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§  64 Dnr 2019.78 805 
 
Ansökan om projektmedel - om att väcka slumrande resurser 
- Alanäsets byförening 
 
Alanäsets byförening har i en skrivelse den 18 februari ansökt om bidrag 
för att rusta upp nya besöksmål efter Vildmarksvägen 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 39/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordförande föreslår att ärendet skickas vidare till Strömsunds utveckl-
ingsbolag för vidare hantering. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet skickas vidare till Strömsunds utvecklingsbolag för vidare hante-
ring. 
_____ 
Beslut skickas till 
Strömsunds utvecklingsbolag 
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§  65 Dnr 2019.79 024 
 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda OPF-KL18 

2014 antog kommunfullmäktige OPF-KL14 som tillämpas på förtroende-

valda som fick nytt uppdrag efter valet 2014. Bestämmelserna gäller i 

vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har om-

fattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroende-

valda. OPF-KL14 är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

Bestämmelserna innehåller inte samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-

KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. 

Beredning  
 
Arbetsutskottet § 40/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
OPF-KL18 antas och gäller från och med 2019. 
_____ 
Beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
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§  66 Dnr 2019.99 849 
 
Beslut om bidrag 2019 från intresseföreningen Flåsjöbygdens 
Vindkraftfond 
 
Styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraftfond har vid sitt sammanträde den 
11 februari 2019 behandlat de bidragsansökningar som inkommit per den 
31 december 2018. Fonden hade vid månadsskiftet januari/februari möj-
lighet att fördela 471 623 kr till ansökta objekt. 

 
Beviljade bidrag 
Havsnäs Bygdeförening, elsystem i bystugan 40 000 kr  
Flåsjöjäntan, omkostnader för Flåsjöbygdens årliga program- 
blad (i 3 år) 8 000 kr 
Havsnäsbygdens skoterklubb, inköp ytterligare snöskoter 
(skötsel/underhåll av skoterleder) 136 000 kr 
Alanäsets byförening,  Reparation av fukt-/mögelskador i 
Folkets Hus, Alanäs 69 534 kr  
Lövberga byalag, reparation av kök i lägenhet samt arbetskostnad 97 984 kr 
Järvsands byalag,  bastu vid Järvsands allmänning 54 900 kr 
Östra Havsnäs byförening, inköp två sängar, fyra rastbord,  
badrumsfläkt till toalett 25 150 kr 
Respektive förening, för utbyte av reservdelar hjärtstartare 25 000 kr 
Strömsunds kommun, avsatt kostnad för administration 15 000 kr 
 
Summa 471 568 kr 
 

Beredning  
 
Arbetsutskottet § 42/2019. 
  

Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraft-
fond vid fördelningen av bidrag följt upprättade stadgar och den överens-
kommelse som träffats mellan kommunen och vindkraftsbolaget. 
_____ 
Beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2019-03-26  11
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§  67 Dnr 2019.112 624 
 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 
EMI, gymnasiet 2018 
 
Enligt 3 kap. 10 § PSL (Patientsäkerhetslagen) ska vårdgivaren senast den 
1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 
framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalen-
derår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
vilka resultat som har uppnåtts. 

 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 44/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av Patientsäkerhetsberättelsen 2018. 
_____ 
Beslut skickas till 
Framtids- och utvecklingsförvaltning 
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§  68 Dnr 2019.114 041 

 
Godkännande av bokslut 2018 kommunstyrelsen 
 
Redovisning lämnas över bokslut 2018 för kommunstyrelsens verksam-
heter, inkl. uppföljning av inriktnings- och effektmål. 
 

 Bokslut 

  2018 

Kommunstyrelse 2 477 

Kommunstyrelse 2 560 

Kommunledningsförvaltning 1 060 

Teknik- och serviceförvaltning  -2 119 

Framtids- och utvecklingsförvaltning 976 

   

  Resultatpåv. 

Affärsverksamhet AVA bokslut 2018 

Avfall -270 

Vatten och avlopp -2 857 

Summa -3 127 

 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 45/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner bokslu-
ten och inriktningsmålen 2018 för alla verksamheter inom kommunstyrel-
sen. 
_____ 
Beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
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§  69 Dnr 2019.130 524 

 
Fiberutbyggnad 2019 

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. 
 
Kommunens utbyggnad av fibernät påbörjades 2015. I dagsläget är fyra 
stomnät byggda:  
 
Från Gäddede till Stekenjokk 
Längs E45:an  
Från Hammerdal till kommungräns mot Ragunda (väg 344) 
Från Gåxsjö till Strömsund  
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 48/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ge Servanet i uppdrag att bygga ut fibernät i Hammerdals tätort, del 2 

till en beräknad kostnad av 5,3 miljoner kronor. 
 

2. Ge Servanet i uppdrag att bygga ut fibernät i Ede med omnejd till en 
beräknad kostnad av 2,5 miljoner kronor efter bidrag. 

 
3. Ge Servanet i uppdrag att genomföra förtätningar i Strömsund och 

Hoting till en beräknad kostnad av 0,9 miljoner kronor. 
 

4. Finansieras genom investeringsram för fiberutbyggnad 2019. 
 

5. Inte påbörja utbyggnad av kundanslutningar där kalkylen inte går 
ihop med motiveringen att det saknas finansiering för projekt som inte 
är arrendegrundande. 

_____ 
Beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen  
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§  70 Dnr 2019.140 297 

 
Besparingsförslag gällande extra bidrag till drift av samlings-
lokaler 2019 

Från och med 2012 har 250 000 kr av driftbidraget för samlingslokaler av-
satts till extra bidrag varje år.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att dessa 250 000 kronor för ex-
tra bidrag tas bort från budget 2019 och att resterande 1 400 000 kronor 
fördelas på de föreningar som uppfyllt normen för bidrag till drift av 
samlingslokaler. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 49/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. De 250 000 kronor för extra bidrag tas bort från budget 2019-2020. 

 
2. Resterande 1 400 000 kronor fördelas på de föreningar som uppfyllt 

normen för bidrag till drift av samlingslokaler. 
_____ 
Beslut skickas till 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§  71 Dnr 2019.149 041 

 
Årsredovisning 2018 Strömsunds kommun 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat bokslut och för-
slag till årsredovisning för år 2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
1. Årsredovisning och bokslut för år 2018 godkänns. 
 
2. Öronmärkningen för infrastrukturella omställningskostnader, bred-

bandspotten, avgår med 1,3 miljoner kronor. Återstående saldo är 
noll. 

 
3.  Underuttag inom affärsverksamheterna avfall, vatten och avlopp, 

AVA, fastställs till -3,1 miljoner kronor. 
 
4. Resultatutjämningsreserven, RUR, är oförändrad. Saldo för reserve-

ringen är 48,5 miljoner kronor. 
 
5. Fastställa balanskravsresultatet till plus 5,8 mnkr, samt att inga tidi-

gare balanskravsunderskott finns att reglera. 
 
6. Fastställa kommunens redovisade resultat till plus 5,9 miljoner kronor, 

och koncernens redovisade resultat till plus 7,7 miljoner kronor. 
_____  
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§  72 Dnr 2019.151 041 

 
Inriktningsbeslut kostnadsminskningar 2019  

Verksamheterna hade underskott med totalt -15 mnkr för 2018. Den oba-
lansen har vi med oss in i 2019 eftersom det handlar om löpande drifts-
kostnader i verksamheten. Alla verksamheter behöver därför vidta åtgär-
der för att minska våra kostnader, inte bara de enheter som visade under-
skott.  
 
Koncernledningsgruppen har presenterat idéer till kostnadsminskningar 
som budgetberedningen fortsätter att diskutera. 
 
Kommunen har även beställt en ekonomisk analys från SKLs analys-
grupp. En analys som kan tillföra ny kunskap och sätta Strömsunds eko-
nomi i relation till omvärlden. Redovisning kommer att ske av SKL vid 
nästa kommunstyrelsesammanträde den 26 mars 2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enlig upprättat för-
slag 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att ta de beslut som 
krävs för att arbeta med kostnadsminskningar. 

 
2. Kommundirektören får i uppdrag att alla förvaltningar/avdel-

ningar verkställer kostnadsminskningar som inte kräver politiska 
beslut. 

 
3. Återredovisning till kommunstyrelsen över vidtagna kostnads-

minskningar vid varje prognostillfälle från nämnd/förvaltning. 
_____ 
Beslut skickas till 
Nämnderna  
Kommundirektören 
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§  73 Dnr 2019.151 041 

 
Skollokaler i Backe 

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen gav i november 2018 teknik- 
och serviceförvaltningen i uppdrag att studera tre olika förslag till fram-
tida användning av skollokaler i Backe. Dessa tre alternativ har i dialog 
mellan förvaltningarna utmynnat till sex olika alternativ. För ett av dessa 
förslag, som i detta dokument benämns som alternativ 2, har det gjorts en 
fördjupning vad avser lokalprogram samt en översiktlig skiss o kalkyl. 

I övriga 5 alternativ har det i kalkylerna tagits med nu kända kostnader 
och förutsättningar samt beräknade kostnader utifrån schabloner för de 
anpassningar som de olika alternativen innebär. 

De beräknade kostnaderna, utifrån schabloner, för att anpassa fastighet-
erna i de 6 olika alternativen spänner mellan 0 kronor till 14 miljoner kro-
nor. Den lägsta anpassningskostnaden beräknas vid alternativ 4 som in-
nebär att låta verksamheten bedrivas som den gör just idag med viss 
verksamhet i Rossön. Den högsta anpassningskostnaden be-räknas vid 
alternativ 2 som innebär att förskoleklass till klass 9 inryms i högstadie-
byggnaden.   

Den totala internhyra som beräknas i de 6 olika alternativen skiljer sig 
mellan 1,64 miljoner per år till 3,8 miljoner kronor per år. Lägst hyreskost-
nad beräknas i alternativ 3 som innebär att förskoleklass – Klass 6 går i 
Bodums skola samt att högstadieeleverna flyttas från Backe till Hoting 
och/eller Strömsund. Högst hyreskostnad beräknas i alternativ 2 som in-
nebär att förskoleklass till klass 9 inryms i högstadiebyggnaden 

Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att besluta enligt alternativ 1 och att teknik- och ser-
viceförvaltningen får i uppdrag att återuppta arbetet med renoveringen 
av Fjällsjöskolan. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 1 och att teknik- och service-
förvaltningen får i uppdrag att återuppta arbetet med renoveringen av 
Fjällsjöskolan. 
_____ 
Beslut skickas till 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§  74 Dnr 2019.175 113 

 
Val av ordförande i kommunala pensionärsrådet för åren 
2019-2022 

Yrkande   
  
Susanne Hansson (s) yrkar att som ordförande utse Rebecca Sjöstedt (s), 
Hoting.    
 
Kommunstyrelsens beslut   
  
Som ordförande utses Rebecca Sjöstedt (s), Hoting.    
_____ 
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§  75 Dnr 2019.176 113 

 
Val av ledamöter och ersättare Leader3sams styrelse LAG 

Yrkande   
 
Susanne Hansson (s) yrkar att som ledamöter utse:   
  
1. Sara Edvardsson  (s), Strömsund   

  
2. Mats Gärd (c), Fyrås.    
  
Som personliga ersättare utses:  
  
1. Bengt-Åke Persson (s), Strömsund.  

 
2. Håkan Espmark (m), Äspnäs 

 
 

Kommunstyrelsens beslut   
  
1. Som ledamöter utses:  
  
1. Sara Edvardsson  (s), Strömsund   

  
2. Mats Gärd (c), Fyrås.    
  
2. Som personliga ersättare utses:  
  
1.  Bengt-Åke Persson (s), Strömsund.  

 
2. Håkan Espmark (m), Äspnäs 
_____ 
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§ 76 Dnr 2019.159 805 
 
Skrivelse från Hotings föreningshus 
 
Hotings föreningshus har den 16 mars inkommit med en skrivelse till 
kommunstyrelse.  
 
Målet med föreningen är att skapa förutsättningar för att även i fortsätt-
ningen ge människorna i Hotingsområdet möjlighet att nyttja ett för-
eningshus värt namnet har Hotings föreningshus ekonomiska förening 
bildats. 
 
Under rådande omständigheter har arbetet med ett övertagande av fol-
kets hus i Hoting skett i förhandlingar med konkursförvaltare. For att fi-
nansiera ett köp behöver föreningen 250 000 kr. 
 
Föreningens frågor till kommunstyrelsen är: 
1. Finns det någon möjlighet att kommunen bidrar med en summa 

pengar för detta inköp eller finns det någon möjlighet att få ett lån av 
kommunen? 
 

2. Hur stort driftbidrag kan vi får för verksamhetsåret 2019 och är det 

möjligt att få denna summa utbetald med omedelbar verkan? 

Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att besluta efter upprättat förslag  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Driftbidrag till samlingslokal beviljas med 140 000 kronor 2019, med ome-
delbar utbetalning. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunen beviljar Hotings föreningshus ekonomiska förening 
borgen för banklån på 300 000 kronor. 
 

2. Borgen beviljas under maximalt fem år, med en årlig minskning 
med 60 000 kronor. 
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_____ 
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§  77 Dnr 2019.162 101 

 
Kommundirektörens närvaro på sammanträde  

Göran Edman (rd) har väckt ett initiativärende.  
 
Kommunstyrelsen drev igenom ett beslut föregående mandatperiod att 
kommundirektören även skulle delta i beslutshanteringen under kom-
munstyrelse. Fram till dess har det varit praxis att kommundirektören 
endast deltar i ärendegenomgångarna vanligtvis under förmiddagen.  
 

1. Att kommundirektören endast deltar på förmiddagens genom-
gångar 
 

2. Att beslutet gäller omgående.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att initiativärendet avslås 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Initiativärendet avslås.  
 
Reservation 
 
Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
_____ 
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§ 78 
 
Delegationsbeslut 
 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 23-50 

 
b) AVA-chef Helen Löfgren-Larsson delegationsbeslut om grundavgift 

(nr 1-6/2019) 
 

c) Bredbandsamordnaren Ann-Louise Hansson delegationsbeslut om 
undertecknande av markupplåtelseavtal 

 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
_____  
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§ 79  
 
Delgivningar 

 
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående me-

del i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
 Budget 2019   300 000:-  
  

Kvarstår   300 000:-  

 

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

 
 Budget 2019   1 000 000:- 
 Bygdens intresseförening 2019, KS § 231/2018    -120 000:-  

Strömsunds skoterallians 2019, KS § 22/2019  -100 000:- 
 
 Kvarstår   780 000:- 
 
c) Strömsunds Utvecklingsbolag AB – Sammanträdesprotokoll 2019-02-13 

§ 1-9 
 

d) Jämtlandsvärme AB - Sammanträdesprotokoll 2019-01-17 § 1-11 
 

e) Strömsunds Hyresbostäder AB - Sammanträdesprotokoll 2019-01-21 § 
1-5 
 

f) Strömsunds Hyresbostäder AB - Sammanträdesprotokoll 2019-01-21 § 
6-18 

 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
_____  
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Plats och tid      Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen,  

  kl. 8.15-16.15 
 
Beslutande  Susanne Hansson (s), ordförande 
  Gudrun Hansson (s) 
  Bengt-Åke Persson (s) 
  Bertil Johansson (s)  
  Sara Edvardsson (s)  
  Peter Frost (v)  
  Kerstin Engkvist (c) 
  Göran Espmark (c)    
  Simon Högberg (m) 
  Håkan Espmark (m) 
  Göran Edman (rd) 
  Gudrun Andreasson (s), tjg ersättare 
  Roger Kristofersson (s), tjg ersättare 
  Marita Granqvist (c), tjg ersättare    

  Steve Svensson (sd), tjg ersättare   
 

Övriga närvarande Se nästa sida 
  

 

 Utses att justera Kerstin Engkvist  

Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, 2019-04-17 
plats och tid 

  

 Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  80-104 
  Viktor Sjödin 
 

 Ordförande .........................................................................   

  Susanne Hansson      
 

 Justerare ......................................................................... 

  Kerstin Engkvist 
  

 ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-04-16 

Datum då anslag sätts upp 2019-04-17 Datum då anslag tas ned 2019-05-08 
 

Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund 

för protokollet 

Underskrift ............................................................. 

  Viktor Sjödin 



     

 

 
 
  
 Övriga närvarande 
 
 Viktor Sjödin, sekreterare 

 Anneli Svensson, kommundirektör 
 Karin Holmqvist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 86-87, 89-90 
 Anders Bergman, miljö- och byggavdelningen, § 88. 92-93, 97 
 Tomas Hedin, miljö- och byggavdelningen, § 88. 92-93 
 Elisabeth Olsson Hedin, miljö- och byggavdelningen, § 88. 92-93, 97 
 Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 85 
 Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 94-95 
 Karin Stierna, teknik- och serviceförvaltningen, § 94-95 
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§ 80 
 

Ändring i föredragningslistan 
 
Följande ärenden läggs till i föredragningslistan: 

 

 Initiativärende -  Försörjningsplan upprättas och att detta utreds 
snarast 

 
 Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds hyresbostäder AB 2018 

 

 Bolagsstyrningsrapport för Jämtlandsvärme AB 2018 

 

 Val av ersättare i kommunala pensionärsrådet för åren 2019-2022 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 
Föredragningslistan godkänns. 
_____  
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§ 81  
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar 

 
Ordförande informerar kortfattat senaste månadens aktiviteter.  
 
8 april kommunalråden inbjudna till landshövdingen för möte med Ar-
betsförmedlingen. Christina Storm Viklander informerade om nedskär-
ningarna inom Arbetsförmedlingen till följd av de minskade anslagen på 
ca 40 %. Antalet kontor minskar och kvar blir Strömsund, Östersund och 
Sveg. Digitalisering och upphandling av matchningsföretag ingår i om-
struktureringen. Det kommer vara svårt att ge bra service innan match-
ningsföretagen är på plats. Det blir ett glapp. 
 
11 april Folkhälsoråd och Brå. Presentation av Välfärdsredovisningen som 
även kommer att presenteras i Kommunfullmäktige i juni. Handlingspla-
nen för Folkhälsorådet 2019. Ny drogförebyggande samordnare anställd 
på 25 %. 
 
Brå diskuterade bland annat det mediala kring återvändande IS-terroris-
ter. 35 kommuner har medborgare som rest ner till Syrien. Det finns inga 
uppgifter om att några är på väg tillbaka till Strömsunds kommun. Be-
rörda tjänstemän är inbjudna till ett möte med Centrum mot våldsbeja-
kande extremism för information. 
 
11 april samråd med samebyarna angående ansökan om bearbetnings-
koncession för gruvan i Stekenjokk. Samebyarna meddelar att de ställer 
sig negativ till ansökan. Berörda samebyar kommer själva att lämna sina 
yttranden till Bergstaten. Kommunens yttrande hanteras av kommunsty-
relsen och skickas till Länsstyrelsen i Jämtland. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
_____ 
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§ 82 Dnr 2019.95 430 
 
Skrivelse med anledning av kommunens engagemang i kli-
matomställningen 
 
Vattudalens Naturskyddsförening har den 6 mars inkommit med en skri-
velse till kommunstyrelse. 
 
Vattudalens Naturskyddsförening förslag är: 
 
1. Fatt klimatanpassningsplanen skall innehålla en koldioxidbudget med 

årliga utsläppsminskningar på minst 10% i absoluta termer och uppnå 
nollutsläpp till år 2030. 
 

2. Att kontakta företag, organisationer och offentlig verksamhet inom 
kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina ut-
släpp i motsvarande grad. 
 

3. Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsfö-
retag som kommunen genom sina fonder har placeringar i. 
 

4. Att göra en kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dia-
log med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen 
nå alla invånare och elever i kommunen. 

 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 54/2019 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på ovanstående skrivelse. Bilaga 
_____ 
Beslut skickas till  
Vattudalens Naturskyddsförening 

 
 

  



  
Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2019-04-16 
 
 

1 (1) 
 
Vårt dnr 2019.95 
 
 

 

  

  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  Bankgiro 991-1918 
 

Svar på skrivelse angående kommunens engagemang i klimatom-
ställningen 

Vattudalens Naturskyddsförening har till kommunstyrelsen föreslagit att 
Strömsunds kommun fattar beslut om följande punkter: 

   
A Att kommunen tar fram en plan som innehåller en koldioxid-

budget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i abso-
luta termer och uppnå nollutsläpp till år 2030. 

Svar:  Kommunen arbetar idag med en klimatanpassningsplan. Syftet 
med den är att förebygga den effekt som en framtida klimatför-
ändring kan innebära för kommunens invånare och vår verk-
samhet.  
Kommunen har sedan tidigare en klimat- och energistrategi och 
den ska revideras och omarbetas utifrån det ramverk som länets 
klimatstrategi, som just nu är under framtagande, anger. Det 
finns idag inget beslut på att ta fram en koldioxidbudget för 
kommunen utan den frågan får hanteras i samband med arbetet 
med klimatstrategin. 

B Att kontakta alla företag, organisationer o offentliga verksam-
heter så att de utarbetar egna planer för att minska sina utsläpp. 

Svar: Strömsunds kommun kan inte kräva av andra att de tar fram 
planer. Däremot så kan enskilda, organisationer o mindre före-
tag ta hjälp av vår klimat- och energirådgivning i sitt arbete med 
klimatomställning.  

C Att kommunens fonder placeras i hållbara o fossilfria alternativ. 
Svar: I kommunens placeringsriktlinjer står det att vi inte ska ha 

några innehav i fonder med exponering till fossila bränslen. Vi 
utgår från klimatkommunernas råd om gröna investeringar.  

D Att kontinuerligt arbeta med informations- och fortbildningsfrå-
gor inom klimatområdet. 

Svar: Vi arbetar idag på olika sätt med information om klimatfrågor 
men mer kan säkert göras. Vad och på vilket sätt information 
ska ske bör klargöras i den omarbetade klimatstrategin. 
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§ 83 Dnr 2019.157 042 
 
Årsredovisning 2018 – Samordningsförbundet Jämtlands Län 
 
Årsredovisning 2018 har inkommit från Samordningsförbundet Jämtlands 
Län. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 55/2019 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Årsredovisningen godkänns 
_____ 
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§ 84 Dnr 2019.131 042 
 
Årsredovisning 2018 - Räddningstjänst Jämtland 
 
Årsredovisning 2017 har upprättats för förbundet. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 56/2019 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Årsredovisningen godkänns 
 
_____ 
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§ 85 Dnr 2019.63 044 
 
Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommu-
ner och landsting (SOU 2018:74) 
 
Regeringskansliet har skickat en remiss om översyn av kostnadsutjäm-
ningen för kommuner och landsting.  
 
Ekonomichefen har upprättat ett förslag till yttrande.    
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 57/2019 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga 
_____ 
Beslut skickas till  

Finansdepartementet 
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”Lite mer lika”, översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting, SOU 2018:74 
 
Våra sammanfattande synpunkter om förslagen för kommuner: 

- Förslaget om en ny verksamhetsorienterad modellstruktur med nio del-
modeller är i stort sett positivt (p 5.3). 

- Lönekostnader, som föreslås kvarstå som faktor men inkluderas i de 
olika delmodellerna, anser vi dock helt bör tas bort som ett utjämningsin-
strument.  

- En ny metod för skillnader i förskola och fritidshem som inkluderar nya 
faktorer gällande socioekonomi, gleshet och minskning av antal barn väl-
komnas (p 7.2). 

- Förskoleklass och grundskola (p 7.3) tillstyrks.  
- Förslaget för gymnasieskolan tillstyrks i huvudsak (p 7.4).  
- Den föreslagna nya delmodellen för kommunal vuxenutbildning till-

styrks (p 7.5).  
- Den föreslagna nya delmodellen för IFO tillstyrks, med undantag för va-

riabeln ”flerfamiljshus” (p. 7.6). 
- Förslagen om äldreomsorg tillstyrks (p.7.7) 
- Förslagen till modellerna ”Infrastruktur och skydd” samt ”Kollektivtra-

fik” tillstyrks. 
- Verksamhetsövergripande kostnader (nytt förlag) tillstyrks (p 7.9).  
- Det är viktigt att förslaget om införandebidrag genomförs.  

 
Övergripande anser Strömsunds kommun att det är positivt att kostnads-
ersättningar uppdateras till dagens nivå, och indexeras så långt möjligt. 
Att nivåer legat stilla sedan 1990-talet är djupt otillfredsställande, särskilt 
som en av kostnadsutjämningens principer är att ”den ska baseras på ak-
tuella och tillförlitliga data”. Två års eftersläpning kan accepteras, men allt 
därutöver bör elimineras. Utredaren har tacksamt observerat detta, men i 
liggande förslag kvarstår ändå parametrar som uppdateras mera sällan.   
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Kap 6: Socioekonomi, gles bebyggelse och löner 
Vi instämmer i resonemanget och motiven för utjämning för socioekono-
miska skillnader i stället för härkomst. Det är också nödvändigt att gles-
bygdsförhållanden beaktas i utjämningen, vilket också föreslås av utreda-
ren.  
 
6.4 Merkostnader för skillnader i lönenivå (s 155 ff) 
Utredaren identifierar ett antal brister i lönekostnadsmodellen, men anser 
ändå att modellen bör finnas kvar och uppdateras.  
 
Strömsunds kommun menar att trots att modellen bara är påverkbar till 
viss del – exempelvis ingår i dagens modell en beräkning av taxeringsvär-
den för småhus – är det ändå så, att höga lönenivåer kompenseras. Idag är 
det kompetensbrist och hög efterfrågan på välfärdspersonal i hela landet.  
 
Vi tycker inte att det är rimligt att kommuner som har löneindex under 
100 ska betala en avgift, som fördelas till kommuner med ett index därutö-
ver. Det tycks också vara en av de faktorer som är svår att hålla aktuell; 
nuvarande lönekostnadsandelar bygger på 15 år gammal data.  
 
Förslaget (tabell 6.7) skulle för kommuner innebära, att storstäder och 
storstadsnära kommuner blir bidragstagare och alla andra kommuner blir 
betalare. Danderyd är den kommun som skulle få högst positivt utfall.  
 
Strömsunds kommun förordar att lönekostnader för kommuner tas bort 
helt som ett utjämningsinstrument.   
 
7 Kostnadsutjämning för kommuner 
 
7.2 förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
Strömsunds kommun tillstyrker alla komponenter i förslaget. Särskilt bra 
är de tre nya komponenterna och ambitionen om indexering av nivåerna.  
 
De 40 miljoner kronor som föreslås fördelas för merkostnader i glesbygd 
är mycket välkomna. Vi noterar att utredaren tycker att ”beloppet är litet” 
(s 175). Strömsunds kommun har inget att invända mot högre nivåer.  
 
7.3 Förskoleklass och grundskola 
Strömsunds kommun tillstyrker även förslagen i denna delmodell.  
Det är högst angeläget att beloppsnivåerna framledes hålls aktuella.  
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Beträffande det riktade statsbidraget med socioekonomisk profil, som av-
ses permanentas och ligga utanför utjämningen, anser Strömsunds kom-
mun att bidraget borde ligga i modellen.  
 
Generellt har små kommuner starkt begränsade resurser för att söka rik-
tade statsbidrag.  Erfarenhetsmässigt vet vi att många kommuner därför 
avstår helt från att söka.  
Strömsunds kommun anser det inte vara rimligt att någon enda kommun 
tvingas avstå att göra detta på grund av begränsade administrativa resur-
ser.  
 
7.4 Gymnasieskola 
Strömsunds kommun tillstyrker förslaget.  
Vi är dock tveksamma till förslaget uppdrag till Skolverket om att årligen 
samla in budgeterade kostnader och antal elever på IV från kommunerna. 
Det innebär ett merarbete. Vi hoppas att det finns något annat sätt att upp-
datera genomsnittskostnaden det gäller, vilket i sig är angeläget. Ett bra 
alternativ presenteras på sid 204, som bygger på en fastställd kostnad som 
räknas upp årligen. Vi utgår från att det är den faktiska kostnaden, inte 
budget, som används. 
 
Vi ser det som positivt med korrigeringen nedåt av gymnasieskolors stor-
lekar i modellen. 
 
7.5 Kommunal vuxenutbildning 
Strömsunds kommun tillstyrker den nya delmodellen.  
 
7.6 Individ- och familjeomsorg 
Strömsunds kommun föreslår följande beträffande det nya förslaget:  
1. Tillägget för beräknade lönekostnadersättningar slopas.   
2. Variabeln ”andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-1975” ändras till 

”andel boende i flerfamiljshus med hyresrätt byggda 1965-1975”.  
 

Vi anser att dyra bostadsrätter, där människor med god ekonomi bor, inte 
ska ligga till grund för utjämningen av IFO-kostnader. Däremot måste gi-
vetvis hyreshusen göra det under rådande boendestruktur. Vi inser att 
denna detalj inte är särskilt tung i sammanhanget, men när systemet refor-
meras kan även detta rättas till.  
 
Strömsunds kommun tillstyrker i övrigt förslaget. Det är positivt med 
förnyelse av variablerna, så att påverkansmöjligheterna minimeras.  
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7.7. Äldreomsorg 
Strömsunds kommun tillstyrker förslaget. En ny komponent för hem-
tjänst i glesbygd välkomnas särskilt, liksom att ålderstigna komponenter 
uppdateras. Det är beklämmande att exempelvis milersättningen i dagens 
system bygger på 2009 års prisnivå  
(s 229). Hög tid för uppdatering, oavsett vad som i övrigt händer med ut-
redningens förslag.  
 
Beträffande utfallet av förslagen konstaterar utredaren att ”mer än hälften 
av förändringen ( -560 milj kr) förklaras av att lönekostnadsutjäm-
ningen….inkluderats….”. Strömsunds kommun förordar som sagt att lö-
nekostnadsfaktorn tas bort.  
 
7.8 Infrastruktur och skydd  
Strömsunds kommun tillstyrker den nya delmodellen. 
 
7.9 Verksamhetsövergripande kostnader 
Strömsunds kommun tillstyrker den nya delmodellen. 
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§ 86 Dnr 2019.168 612 
 
Avstängning av elev vid Hjalmar Strömerskolan - 20 mars - 2 
april 2019 
 
Rektor Heidi Sundelin har beslutat om omedelbar avstängning av en elev 
från undervisningen vid Hjalmar Strömerskolan enligt Skollagen, kap 5, 
§ 19. 
 
Avstängning av eleven omfattar tiden 20 mars - 2 april 2019. 
 
Beslutet om omedelbar avstängning ska prövas av kommunstyrelsen. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 58/2019 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Avstängningen för elev ska gälla utan tidsbegränsning. 
_____ 
Beslut skickas till  

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Hjalmar Strömerskolan 
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§ 87 Dnr 2019.169 612 
 
Avstängning av elev vid Hjalmar Strömmerskolan - 21 mars - 
3 april 2019 
 
Rektor Heidi Sundelin har beslutat om omedelbar avstängning av en elev 
från undervisningen vid Hjalmar Strömerskolan enligt Skollagen, kap 5, 
§ 19. 
 
Avstängning av eleven omfattar tiden 21 mars - 3 april 2019. 
 
Beslutet om omedelbar avstängning ska prövas av kommunstyrelsen. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 59/2019 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Avstängningen för elev ska gälla utan tidsbegränsning. 
_____ 
Beslut skickas till  

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Hjalmar Strömerskolan 
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§ 88  Dnr 2019.165 212 
 
Revidering av kommunens fördjupade översiktsplaner för 
vindkraft 
 
Kommunstyrelsen har gett Miljö- och byggavdelningen uppdraget att re-
videra de båda fördjupade översiktsplanerna för vindkraft från 2005 (KF 
2005-04-27 § 25) respektive 2009 (KF 2009-06-10 § 40). 

Syftet med revideringen är att: 

 sammanföra planerna till en plan,  

 förändra planerna efter den teknikutveckling som skett inom om-
rådet, 

 förbereda planerna för att sammanföras med den kommunövergri-
pande översiktsplanen vid nästa revidering. 

Arbetet har föregåtts av en medborgarenkät, utförd i början av 2019. I en-
käten har man utvärderat hur boende i kommunen upplever vindkraft 
och vilka konsekvenser vindkraften medför. Att genomföra enkäten är ett 
ställningstagande i den kommunövergripande översiktsplanen från 2014. 

Konsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kapitel kommer att utföras 
på samma sätt och med samma matris som för den kommunövergripande 
översiktsplanen från 2014: 
 

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning 
Syftet med miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen 
i översiktsplanen är att genomförandet av planen så långt det är 
möjligt kommer att främja en hållbar utveckling inom kommu-
nen. Miljökonsekvensbeskrivningen måste fokusera på den bety-
dande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan tänkas 
ha. 

 
Det nu framarbetade samrådsförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen 
för beslut om samråd 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 60/2019 
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§ 88 forts. 
 
Yrkande 
 
* Håkan Espmark (m) yrkar att tredje stycket ”Gårdsverk” som inte har 
till syfte att strömförsörja den egna strömlösa fastigheten bör undvikas. 
stryks  
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag med Håkan Espmarks yrkande.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner samrådsförslaget med Håkan Espmarks 
yrkande och beslutar att det skall skickas ut på samråd tillsammans med 
konsekvensbeskrivningen. 
_____ 
Beslut skickas till  
Miljö- och byggavdelningen 
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§ 89 Dnr 2018.290 612 
 
Motion - Stärk Hjalmar Strömerskolan genom utökat idrotts-
utbud 
 
I en motion till kommunfullmäktige i Strömsunds kommun har Lars Lif 
(c) föreslagit att Hjalmar Strömerskolan och idrottslivet ska samarbeta så 
att alla elever med ett specialintresse, oavsett inriktning kan söka till sko-
lan. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 61/2019 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att motionen anses besvaras i enlighet med upprät-
tat förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Motionen anses besvarad. Bilaga 
_____ 

 
 
 

  



  
Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2019-04-16 
 
 

1 (1) 
 
Vårt dnr 2019.95 
 
 

 

  

  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  Bankgiro 991-1918 
 

Motion - Stärk Hjalmar Strömerskolan genom utökat idrottsutbud 
 
I en motion till kommunfullmäktige i Strömsunds kommun har Lars Lif (c) före-
slagit att Hjalmar Strömerskolan och idrottslivet ska samarbeta så att alla elever 
med ett specialintresse, oavsett inriktning kan söka till skolan. 
 
Programplanen för alla gymnasieprogram omfattar totalt 2 500 poäng. Det indi-
viduella valet är 200 poäng på alla program, vilket motsvarar ca 2 timmar per 
vecka under gymnasietiden på 3 år. Huvudmannen, eller den som fått delegat-
ion, beslutar vilka kurser som ska erbjudas som individuella val. Eleven har 
dock alltid rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa och en kurs i estetiska ämnen 
inom ramen för det individuella valet. Om el-ven går ett yrkesprogram har han 
eller hon dessutom rätt att läsa de kur-ser som krävs för grundläggande hög-
skolebehörighet. 
 
Hjalmar Strömerskolan har över tid erbjudit olika idrotter som individuellt val. 
I dagsläget finns fotboll och innebandy. Elever som är antagna till nationell id-
rottsutbildning inom skytte (NIU) genomför kurser inom ämnet specialidrott. 
Skolan har också tidigare erbjudit ridsport, ishockey och handboll som möjliga 
val. Ett uttalat intresse från elever i grundskolan och från idrottsföreningar i 
kommunen har alltid varit utgångspunkten vid uppstart av nya idrotter. Ele-
vernas intresse har minskat för de sporter som inte längre erbjuds. 
 
Motionären föreslår bland annat att 

 skolan anställer fystränare och dietist som hjälper eleverna med grund-
träning och kostinformation och att detta kan genomföras i större grup-
per oavsett specialinriktning 

 föreningar som ingår i konceptet tillhandahåller utbildade ledare 
 
Hjalmar Strömerskolan deltar gärna i en dialog med föreningslivet kring ett 
koncept som kan leda till att alla elever med ett idrottsintresse kan söka till sko-
lan.  
 
Motionen anses besvarad. 
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§ 90  Dnr 2018.477 770 
 
Medborgarförslag - Möjlighet att arbeta inom vården för ele-
ver på vård- och omsorgsprogrammet 
 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Strömsunds kommun 
har åtta elever vid Vård- och omsorgsprogrammet på Hjalmar Strö-
merskolan föreslagit att elever på programmet ska ges möjlighet att arbeta 
extra inom vården under studietiden. De ställer frågan varför de inte får 
arbeta extra innan de fyllt 18 år när elever på andra program får arbeta 
extra under hela studietiden. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 62/2019 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget besvaras i enlighet med 
upprättat förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Medborgarförslaget anses besvarad. Bilaga  
_____ 
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Medborgarförslag - Möjlighet att arbeta inom vården för elever på 
vård- och omsorgsprogrammet 
 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Strömsunds kommun har åtta 
elever vid Vård- och omsorgsprogrammet på Hjalmar Strö-merskolan föreslagit 
att elever på programmet ska ges möjlighet att ar-beta extra inom vården under 
studietiden. De ställer frågan varför de inte får arbeta extra innan de fyllt 18 år 
när elever på andra program får arbeta extra under hela studietiden. 
 
Hösten 2010 fick Strömsunds kommun och Hjalmar Strömerskolan certifie-
ringen Vård- och omsorgscollege. Det är en samverkansform både på lokal och 
regional nivå mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård och om-
sorg. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som innebär att de som studerar vid 
ett vård- och omsorgscollege får en modern och attraktiv utbildning med garan-
terad kvalitet som ger anställningsbarhet inom vård och omsorg. Utbildningen 
är också en god grund för vidare studier. 
 
För minderåriga, alltså personer under 18 år, finns särskilda regler kring arbets-
miljö. Det är förbjudet för arbetsgivare att låta minderåriga utföra riskfyllda ar-
betsuppgifter om de inte ingår i undervisning i en skollokal eller någon annan 
plats som är ordnad särskilt för undervisning, eller in-går i handledarledd prak-
tik för ungdomar. Arbete inom bland annat de-mensvård, hemtjänst, hemsjuk-
vård och personlig assistans räknas till riskfyllda arbetsuppgifter. 
 
Strömsunds kommun kan alltså inte anställa personer under 18 år inom vården 
men välkomnar eleverna från vård- och omsorgscollege för olika former av an-
ställning när 18-årsdagen har passerat. 
 
Medborgarförslaget anses besvarad. 
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§ 91  Dnr 2018.555 111 
 
Medborgarförslag - Rösta om höghus i Strömsund. 
 
Kalle Nyström har den 26 november 2018 lämnat in ett medborgarförslag 
om att folkomrösta om höghus i Strömsund. Han har senare lämnat in en 
komplettering på medborgarförslaget med tillägget att inga femvånings-
hus ska byggas i Strömsund. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 63/2019 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget avslås i enlighet med upp-
rättat förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Medborgarförslaget avslås. Bilaga  
_____ 
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Svar på medborgarförslag om att folkomrösta om femvånings 
hus i Strömsund 
 
Kalle Nyström har den 26 november 2018 lämnat in ett medborgarförslag 
om att folkomrösta om höghus i Strömsund. Han har senare lämnat in en 
komplettering på medborgarförslaget med tillägget att inga femvånings-
hus ska byggas i Strömsund. 
 
Han föreslår att kommunen ska genomföra en folkomröstning i frågan. 
 
Den 31 januari 2019 beslutade miljö- och byggnämnden § 12 om att ingen 
ändring av detaljplanen skulle göras för området Strömsund 2:26 ”Tings-
husbacken”. 
 
Skäl för beslutat var: 
-området är ett attraktivt område för lek och fritidsaktiviteter både som-
mar och vintertid. 
-Strömsunds tätort har få parker och grönområden. 
-det finns ett kulturhistoriskt bevarande värde av området med tingshuset 
i norr och en av de första byggnaderna ”Tant Annys hus” med anor från 
mitten av 1800-talet. 
 
När det gäller folkinitiativ till folkomröstning i en kommun så gäller föl-
jande: 
Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas 
av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmed-
lemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folki-
nitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt inne-
hålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när 
namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och upp-
gift om deras adresser. 
 
Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som 
har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått 
inlämnandet. 
 
Eftersom ovanstående inte gjorts föreslås fullmäktige avslå medborgarför-
slaget. 
 
Medborgarförslaget avslås. 
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§ 92  Dnr 2019.118 373 
 
Begäran om besked om tillstyrkan avseende vindkraft vid 
Raftsjöhöjden, Strömsunds kommun 
 
Raftsjö Vind AB har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 
Västernorrland inlämnat en ansökan om ändring av tillstånd enligt miljö-
balken för Gåxsjö-Raftsjöhöjden vindkraftanläggning. Miljöprövningsde-
legationen får endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om kom-
munen har tillstyrkt den. Miljöprövningsdelegationen begär därför be-
sked om kommunens beslut om tillstyrkan, avseende aktuell ansökan.  
 
Ansökan omfattar uppförande och drift av gruppstation om 10 vindkraft-
verk med maximal höjd på 230 meter. För vindkraftanläggningen finns 
idag ett gällande tillstånd för 16 vindkraftverk med maximal höjd på 
172,5 meter.  
 
Vindkraftsanläggningen ligger inom utpekat område nr 10, Raftsjöhöj-
den, i kommunens fördjupade översiktsplan, södra delen. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 64/2019 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt förslag 2.  
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§ 92 forts. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens fördjupade översikts-

plan för vindbruk pekar ut aktuellt område som lämpligt för storskalig 
vindkraftsutbyggnad.  
 

2. De riktlinjer som anges i texten i planen är skriven utifrån den teknik 
och tillgängliga vindkraftverk som fanns vid det tillfället. Sedan dess 
har teknikutvecklingen gått mot högre verk med större rotordiameter. 
Möjligheten att tillvarata vindenergin har därmed blivit mer effektiv. 
Kommunstyrelsen anser att de ansökta ändringarna inte förändrar för-
utsättningarna för att nyttja det utpekade området för storskaligt vind-
bruk.  
 

3. Strömsunds kommun tillstyrker ansökan om ändringstillstånd. 
 
Deltar ej i beslut 
Håkan Espmark (m) deltar ej i beslutet. 
_____ 
Beslut skickas till  

Länsstyrelsen Västernorrland 
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§ 93  Dnr 2019.119 373 
 
Begäran om besked om tillstyrkan avseende vindkraft vid 
Gåxsjö-Raftsjöhöjden, Strömsunds kommun 
 
Raftsjö Vind AB har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 
Västernorrland inlämnat en ansökan om ändring av tillstånd enligt miljö-
balken för Raftsjöhöjden vindkraftanläggning. Miljöprövningsdelegat-
ionen får endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommunen 
har tillstyrkt den. Miljöprövningsdelegationen begär därför besked om 
kommunens beslut om tillstyrkan, avseende aktuell ansökan.  
 
Ansökan omfattar uppförande och drift av gruppstation om 2 vindkraft-
verk med maximal höjd på 230 meter. För vindkraftanläggningen finns 
idag ett gällande tillstånd till för 10 vindkraftverk med maximal höjd på 
172,5 meter.  
 
Vindkraftsanläggningen ligger inom utpekat område nr 10, Raftsjöhöj-
den, i kommunens fördjupade översiktsplan, södra delen. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 65/2019 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt förslag 2.  
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§ 93 forts.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens fördjupade översikts-

plan för vindbruk pekar ut aktuellt område som lämpligt för storskalig 
vindkraftsutbyggnad.  
 

2. De riktlinjer som anges i texten i planen är skriven utifrån den teknik 
och tillgängliga vindkraftverk som fanns vid det tillfället. Sedan dess 
har teknikutvecklingen gått mot högre verk med större rotordiameter. 
Möjligheten att tillvarata vindenergin har därmed blivit mer effektiv. 
Kommunstyrelsen anser att de ansökta ändringarna inte förändrar för-
utsättningarna för att nyttja det utpekade området för storskaligt vind-
bruk.  
 

3. Strömsunds kommun tillstyrker ansökan om ändringstillstånd. 
 
Deltar ej i beslut 
Håkan Espmark (m) deltar ej i beslutet. 
_____ 
Beslut skickas till  

Länsstyrelsen Västernorrland 
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§ 94 Dnr 2019.170 280 
 
Riktlinjer för internt hyressystem 
 
Under en längre tid har behov av att förändra vårt nuvarande internhy-
ressystem diskuterats. Syftena har varit flera. Systemet upplevs idag som 
administrativt krångligt och tidsödande och behöver förenklas. I vissa hy-
resavtal har el och värmekostnader legat direkt på hyresgästen vilket gjort 
det svårt att jämföra kostnader mellan olika lokaler. Uppräkning och ju-
stering av avtal har inte gjorts kontinuerligt. 
 
Lokalstyrgruppen tillsatte  på initiativ av fastighetsförvaltningen en 
mindre arbetsgrupp som har tagit fram ett förslag till ny modell för in-
ternhyressystem. 
 
Modellens syfte och målsättning är att: 
• Modellen ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå 

samt vara kostnadseffektiv på sikt. 

• Vidare ska modellen klargöra riktlinjer och regler om hur fas-

tighetsförvaltningen (hyresvärd) och de kommunala förvalt-

ningarna (hyresgäster) skall agera och förhålla sig till varandra 

i lokalfrågor. 

• Riktlinjerna för lokalförsörjning, antagen av kommunfullmäk-

tige 2018-11-07, ligger till grund för hyresmodellen. 

• Modellen skall uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommunens 
verksamhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokalplanering. 

 
De viktigaste förändringar består i att: 
• alla hyresavtal, även de externa, går via fastighetsförvaltningen 
• alla kostnader ingår i hyresavtalet  
• hyresavtalen uppdateras vart tredje år 
• när och vilka investeringar som skall påverka hyresnivån har tydlig-

gjorts. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 66/2019 
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§ 94 forts.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Riktlinje för internt hyressystem godkänns. Bilaga  

 
2. Riktlinjerna börjar gälla från och med 2020-01-01 med införande under 

tre år. 
_____ 
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Riktlinje för internt hyressystem 

Innehållsförteckning  
1. Syfte och målsättning  
2. Anskaffning  
3. Berörda av hyresmodellen 
4. Avtalsvillkor  
5. Modellens grundläggande principer 
 
 
1. Syfte och målsättning 

 Modellen ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå samt 
vara kostnadseffektiv på sikt. 

 Vidare ska modellen klargöra riktlinjer och regler om hur fastig-
hetsförvaltningen (hyresvärd) och de kommunala förvaltning-
arna (hyresgäster) ska agera och förhålla sig till varandra i lokal-
frågor. 

 Riktlinjerna för lokalförsörjning, antagen av kommunfullmäktige 
2018-11-07, ligger till grund för hyresmodellen. 

 Modellen ska uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommu-
nens verksamhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokal-
planering. 

 
2. Anskaffning 

Vid anskaffning av verksamhetslokaler skall de kommunala förvalt-
ningarna lämna in en lokalbehovsanmälan till fastighetssamordnaren  
behovsanmälan skall vara underskriven av förvaltningschef. 
 

 I första hand ska kommunens verksamheter använda lokaler 
som ägs av Strömsunds kommun eller Strömsunds hyresbostä-
der. 

 I andra hand ska kommunens verksamheter använda lokaler i 
fastigheter ägda av externa aktörer. 

 
När nytillskott av lokaler behövs, d.v.s. om det inte finns lämpliga loka-
ler tillgängliga enligt ovanstående principer, ska den för Strömsunds 
kommuns totalekonomiskt bästa lösningen eftersträvas för det aktuella 
behovet. 
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De kommunala förvaltningarna har inte rätt att teckna andra hyresavtal 
än interna hyresavtal. Fastighetsförvaltningen tecknar alla externa av-
tal. Vid utökning av den externt förhyrda lokalytan måste respektive 
förvaltning erhålla fastighetssamordnarens godkännande. I de fall oe-
nighet uppstår eller om avsteg från denna ordning önskas skall lokal-
styrgruppen avgöra detta. 
 
3. Berörda av hyresmodellen 

Hyresmodellen gäller kommunala förvaltningar med kommunbidrags 
finansierade verksamheter i såväl kommunägda som inhyrda lokaler. 

 
3.1 Undantag 

Upplåtelser enligt nedan omfattas inte av hyresmodellen: 
 Kommunala förvaltningar med taxe- och avgiftsfinansierad 

verksamhet. Ex AVA och Campingar. 
 Lokaler med externa hyresgäster, dvs icke kommunal verksam-

het. 
 
4. Avtalsvillkor 

I huvudsak ska treårsavtal tecknas med nio månaders uppsägning och 
tre års förlängning. En investering i hyresobjektet kan föranleda en 
längre hyrestid. En kortare hyrestid kan medges i undantagsfall, ex vid 
kortare projekt. Tecknaden och uppsägning av interna hyresavtal görs 
av förvaltnings- eller avdelningschef. 
 
4.1 Inhyrda lokaler 

I de fall den förhyrda lokalen ägs av annan än kommunen överförs hy-
restiden på fastighetsförvaltningen. Hyresgästen erhåller en extra upp-
sägningsmånad för att ge fastighetsförvaltningen möjlighet att i sin tur 
säga upp hyresavtalet med extern fastighetsägare i rätt tid. 
 
4.2 Ändrade avtalsvillkor 

Samtliga nu gällande tillsvidareavtal som tecknats före 2020-01-01 över-
går till att bli treårsavtal med nio månaders uppsägningstid med tre års 
förlängningstid. 
 
Samtliga avtal som löper på bestämd tid och hr olika antal månaders 
uppsägningstid övergår till treårsavtal med nio månaders uppsägnings-
tid och tre års förlängning. 
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Övriga interna hyresavtal som löper på bestämd tid och har annan upp-
sägningstid än sex månader fortsätter att löpa enligt avtalsvillkoren. 
 
Indexreglerade interna hyresavtal omfattas av och hyressätts i enlighet 
med nya hyresmodellen från och med 2020-01-01. 
 
4.3 Övergångsregler 

Övergången till den nya hyresmodellen kommer att implementeras un-
der tre år med 1/3 av avtalen per år. 
 
5. Modellens grundläggande principer  

 Den fakturerade hyran ska motsvara en budgeterad kostnad för 
det aktuella objektet. Avstämning görs vart tredje år. 

 Den fastlagda hyran jämförs med verkligt utfall inför omräk-
ningen av hyrorna till nästa treårsperiod. Ny hyra meddelas 
tredje kvartalet året innan den nya treårsperioden. 

 Hyran uppräknas årligen med konsumentprisindex (KPI oktober 
månad är bastal). Den hyran meddelas i december. 

 Justering av hyran kan ske under innevarande treårsperiod i de 
fall faktiskt kostnad skiljer sig markant från budgeterade kost-
nad. ? 

 Investeringar som överstigen 100 00 kr per objekt och år resulte-
rar i ett hyrestillägg som löper under innevarande treårsperiod. 
Hyrestillägget inkluderas sedan i internpriset under nästkom-
mande hyresperiod. Vid beräkning av hyran inför en ny treårs-
period inkluderas dock kapitaltjänstkostnaderna för samtliga 
gjorda investeringar på objektet, även de som understiger 
100 000 kr. 

 Ett nytt hyresavtal upprättas då investeringar överstiger en mil-
jon kronor per objekt och år. 

 Återbetalningsskyldighet kan föreligga i de fall hyresgästen sä-
ger upp en lokal innan investeringen är avbetald. 

 
5.1 Definition av hyra 

I hyran ingår kostnader för drift*, planerat o avhjälpande underhåll, ka-
pitaltjänst och administration. Dessa kostnader skall vara motiverade 
ur ett företagsekonomiskt perspektiv vid affärsmässig drift av verksam-
heten. Strömsunds kommuns fastighetsförvaltning ska tillhandahålla 
prisvärda och hållbara verksamhetslokaler som är kvalitets- och kost-
nadsmässigt jämförbara med andra fastighetsägares. 
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* I drift ingår skötsel, tillsyn, el, värme, vatten avlopp och renhållning.  
 
5.2 Kostnader för inhyrda lokaler 

Fastighetsförvaltningens ansvar och kostnader gentemot externa fastig-
hetsägare påförs andrahandshyresgästen. Principen gäller även förhyr-
ningar mot Strömsunds hyresbostäder. En administrativ kostnad på 10 
% inkluderas i hyran. 
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§ 95 Dnr 2019.171 291 
 
Åtgärder för ökat antal elever på Grevåkerskolan, Hammer-
dal 
 
Antalet elever i grundskolan i Hammerdal kommer att öka från 226 elever 
höstterminen 18 till 265 elever höstterminen 24. Årskullarna har sedan 
2011 vid sex tillfällen överstigit 28 födda per år vilket innebär att klas-
serna behöver delas.  
 
Lokalytorna finns men måste omfördelas mellan de olika stadierna. Verk-
samheten har därför tillsammans med teknik- och serviceförvaltningen 
tittat på olika alternativ. Förslaget är indelat i två etapper. Etapp 1 är att 
till hösten 2019 flytta upp klass 5 till flygeln där gamla biblioteket var tidi-
gare. I den byggnadsdelen finns idag redan klass 6. 
 
Vissa anpassningar kommer att behöva göras och vi söker nu investe-
ringsmedel för detta. Åtgärderna är främst för att få bättre tillgänglighet 
till WC samt förbättra utrymme för kapprum. 
 
Investeringen beräknas till 125 000 kr. Fastighetsförvaltningen kommer 
samtidigt att göra underhållsåtgärder i den del av lokalen som anpassas 
samt i fysiksalen. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 67/2019 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 
med tillägget att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till 
höstterminens start 2019 genomföra etapp 1. 
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§ 95 forts. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till höstterminens 

start 2019 genomföra etapp 1. 
 

2. Investeringen beräknas till 125 000 kronor 
 

3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 
2019. 

_____ 
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§ 96 Dnr 2018.602 770 
 
Medborgarförslag - Gällande förbättring av Rossöcenter i 
Rossön 
 
Den 7 december lämnades ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 
angående förbättring av Rossöcenter. Förslaget skickades till socialnämn-
den för yttrande.   
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget besvaras i enlighet med 
upprättat förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga  
 
Deltar ej i beslut 
Göran Edman (rd) deltar ej i beslutet. 
_____ 
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Medborgarförslag gällande förbättring av Rossöcenter i  
Rossön 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag som behandlades vid kommunfullmäktige den 12 
december 2018 § 130 framförs att kommunen borde omvandla Rossö cen-
ter till ett biståndsbedömt trygghetsboende. I Strömsunds kommun finns 
trygghetsboenden som tillgodoser behovet av boendeform som kan upp-
stå mellan den tidigare bostaden och de särskilda boendena.  
 
Den som vill flytta från sin tidigare bostad till ett trygghetsboende, exem-
pelvis Rossö center, anmäler sitt intresse som till en vanlig hyreslägenhet 
och behöver inte göra någon ansökan om bistånd som utreda av bistånds-
handläggare. Den som vill flytta till ett särskilt boende behöver göra en 
ansökan om bistånd och får då en samlad bedömning där inte enbart fy-
siska funktionsnedsättningar utan hela livssituationen vägs in. Bedöm-
ningen är att kommunen i och med detta inte behöver planera för att in-
föra biståndsbedömda trygghetsboenden eller omvandla befintliga trygg-
hetsboenden till särskilda boendeformer. 
 
Socialnämndens ansvar för äldre människor 

I 5 kapitlet socialtjänstlagen (2001:453) finns särskilda bestämmelser för 
olika grupper, däribland äldre människor. Socialnämnden ska  

 verka för att äldre människor får goda bostäder 
 inrätta särskilda boendeformer  
 ge stöd och hjälp i hemmet 
 göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för 

äldre människor samt 
 planera sina insatser för äldre i samverkan med landstinget. 

Äldreomsorgen berör många kommunmedborgare. De äldre som har be-
hov av vård och omsorg, anhöriga som behöver stöd och kommunens an-
ställda som gör viktiga insatser i sitt arbete är några grupper som berörs. 
Bland socialnämndens ansvarsområden är äldreomsorg något som priori-
teras högt. 
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Trygghetsboende har länge använts i Strömsunds kommun som samlings-
namn för ett antal boenden med god fysisk tillgänglighet genom att de är 
utrustade med hiss eller lägenheter finns i markplan. Lägenheterna är 
lämpliga för kvinnor och män som är äldre och/eller har en funktionsned-
sättning. Det finns möjligheter att äta tillsammans och ett visst utbud av 
aktiviteter erbjuds, ibland i samarbete med frivilligorganisationer. De som 
bor i trygghetsboende kan få insatser i form av hemtjänst och hemsjuk-
vård precis som i övriga ordinära bostäder. Personer som redan har hem-
tjänstinsatser prioriteras till lediga lägenheter. Kommunen har genom att 
tidigt inrätta platser i trygghetsboenden föregått den nationella planens 
förslag där man nu sett behov av en mellanform för att möta äldre männi-
skors behov. 
 
Strömsunds kommun har vid olika tillfällen analyserat antal platser i 
äldreboenden och jämfört med antal äldre och befolkningsutveckling på 
de olika orterna. Den samlade bedömningen som gjorts utifrån sådana in-
venteringar är att behovet av platser i äldreboende är tillräckligt och där-
med har kommunen inte ansökt om statliga medel för om- och nybyggnat-
ion. 

Regeringen har utifrån utredningen om nationell kvalitetsplan för äldre-
omsorgen föreslagit ett antal lagändringar som ger kommuner möjlighet 
att skapa biståndsbedömda trygghetsboenden. Det ska vara en behovsprö-
vad boendeform för äldre människor som känner att det inte är tryggt att 
bo kvar i sina egna hem men som inte har behov av vård dygnet runt. I ett 
biståndsbedömt trygghetsboende ska äldre exempelvis kunna få hemtjänst 
och eventuellt hemsjukvård samt en möjlighet att bryta ofrivillig ensamhet 
genom gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. Riks-
dagen har beslutat om en sådan lagändring som börjar gälla den 2 april 
2019.  

Lagändringen kommer troligen att fylla ett syfte att skapa en mellanform 
av boenden i de kommuner som inte har ett sådant utbud och där man har 
ett mer strikt sätt att bedöma den enskildes behov av särskilt boende. Det 
finns exempel på att kommuner nästan uteslutande erbjuder särskilt  
boende till dem som har omfattande fysiska funktionshinder och/eller  
demenssjukdom.  
 
Den bilden skiljer sig från hur bedömning av ansökan om särskilt boende 
sker i Strömsunds kommun. När ansökan om särskilt boende utreds av 
biståndshandläggare är det mycket viktigt att göra en allsidig bedömning 
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av hela livssituationen så att upplevelse av ensamhet, otrygghet och even-
tuella psykiska funktionsnedsättningar finns med i den samlade bedöm-
ningen. 
 
Genom att kommunen har ett utbud av lägenheter i trygghetsboenden, i 
Rossön med flera orter, finns redan möjligheten för äldre personer att hitta 
ett alternativ när den tidigare bostaden inte längre upplevs trygg eller 
lämplig. De trygghetsboenden finns i kommunen tillgodoser behovet av 
en nivå mellan den tidigare bostaden och de särskilda boendena. Den som 
ansöker om särskilt boende får en samlad bedömning där inte enbart fy-
siska funktionsnedsättningar utan hela livssituationen vägs in. Bedöm-
ningen är därför att kommunen inte behöver planera för att införa bi-
ståndsbedömda trygghetsboenden eller omvandla befintliga trygghets-
boenden till särskilda boendeformer. 
 
Medborgarförslaget anses besvarad. 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Socialnämnden 
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§ 97 Dnr 2019.113 265 
 
Yttrande över ansökan om bearbetningskoncession för områ-
det Stekenjokk 
 
Länsstyrelsen Jämtlands län har skickat en remiss till Strömsunds kom-
mun, dnr 543-1206-2019, med begäran om yttrande från Strömsunds kom-
mun. Ärendet rör en ansökan om bearbetningskoncession gällande områ-
det Stekenjokk K nr 1. Kommunen har möjlighet att fram till den 17 april 
2019 lämna sitt yttrande till Länsstyrelsen i ärendet. 
 
Begreppet bearbetningskoncession återfinns i minerallagen (1991:45) och 
innebär att Bergsstaten ger någon ensamrätten att förfoga över en utvin-
ningsbar fyndighet inom ett visst område. Kommunstyrelsen har yttrat 
sig i ärendet om bearbetningskoncession till Länsstyrelsen i oktober 2011 
och september 2013. I de förnyade handlingarna ansöker Vilhelmina Mi-
neral AB om bearbetningskoncession för fyndigheter runt den gamla Ste-
kenjokkgruvan med villkoret att brytning endast ska ske vintertid. Mal-
men ska enligt bolagets beskrivning transporteras till Norge för vidare 
anrikning. Området omfattas av fyra riksintressen; naturvård, rennäring, 
friluftsliv samt värdefulla ämnen och material. 
 
Yrkande 
 
*Susanne Hansson (s) yrkar att ändra sista stycket till.  
 
Strömsunds kommun ställer sig positiv till den ansökta bearbetningskon-
cessionen för området Stekenjokk K nr 1 i Strömsunds kommun 
 
*Göran Espmark (c) yrkar att texten nedan läggs till   
 
Påverkan på rennäringen 
Strömsunds kommun anser att påverkan på rennäringen är av begränsad 
omfattning. Gruvan upptar en mycket liten areal av renbetesområdet, 
brytning kommer att utföras enbart vintertid och gruvbolaget har möjlig-
het att anpassa brytningen efter varierande förhållanden 
 
*Håkan (m) yrkar att Strömsunds kommun ställer sig negativa till bear-
betningskoncessionen 
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§ 97 forts. 

 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Susanne 
Hanssons och Göran Espmarks yrkande mot Håkan Espmarks yrkande 
och finner bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Yttrande avges enligt upprättat förslag med tillägg. Bilaga 
 
Reservation  
 
Håkan Espmark (m), Kerstin Engkvist (c) och Simon Högberg (m) reser-
verar sig mot beslutet till förmån för Håkan Espmark yrkande  
_____    
Beslut skickas till  

Länsstyrelsen Jämtlands län 
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   Länsstyrelsen Jämtlands län 
   Djur och miljöenheten 
 jamtland@lansstyrelsen.se 
  
  
 

Orrnäsfjäll 1:1, Yttrande över ansökan om 
bearbetningskoncession för området Stekenjokk K nr 1 i 
Strömsunds kommun, Jämtlands län 

 
Planförhållanden i Strömsunds kommun 
Det finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelse som berör det aktuella 
området. I kommunens gällande översiktsplan, antagen av Kommunfull-
mäktige den 11 juni 2014, har kommunen tagit ställning till att riksintresset 
för värdefulla ämnen och material i Stekenjokk bör prioriteras före de andra 
riksintressena. Detta har motiverats med att övriga riksintressen upptar en 
stor del av kommunens yta. Vid granskning av översiktsplanen motsatte sig 
Länsstyrelsen kommunens resonemang.  
 
I översiktsplanen finns även generella ställningstaganden som rör gruvdrift, 
naturvård och rennäring. Kommunen har angett att ”Gruvdrift skapar en möj-
lighet att stärka näringslivet och öka antalet arbetstillfällen i kommunen. Samtidigt 
måste detta ske med befogad hänsyn till andra näringars och miljöskyddets intres-
sen.” Under rubriken ”Naturvård” anger kommunen vidare att man ”Så långt 
som möjligt ska skydda och bevara värdefulla naturområden” samt att ”Skyddet av 
Natura2000 områden och områden med riksintresse för naturvård ska ges prioritet.” 
Under rubriken ”Rennäring” har kommunen bland annat tagit upp att ”Ren-
näringens marker i Strömsunds kommun skall bestå för att tillförsäkra utrymme och 
skapa utvecklingsmöjligheter för rennäringen” samt att ”Intrång bör undvikas i om-
råden som är avsatta som riksintresse för rennäringen. Hänsyn ska tas till konse-
kvenser för renskötselns hela årscykel.” 
 
 
Väghållningens påverkan på riksintressena 
I ärendet ska frågan om bearbetningskoncession vägas mot de övriga fyra 
riksintressena som finns inom området. Bolaget menar att frågan om effek-
terna av transport och vinterväghållningen på fjället ligger utanför frågan om 
bearbetningskoncession. Bolaget anser att detta är en följdeffekt av en gruv-
verksamhet och bör komma på bordet i samband med en eventuell ansökan 
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om tillstånd enligt miljöbalken. Kommunen konstaterar dock att vid en be-
dömning av hushållningen med mark och vatten i området blir ändå frågan 
om väghållning viktig då den har bäring på bearbetningskoncessionens ef-
fekter på de olika riksintressena.  
 
Vad skulle en förändrad väghållning i området kunna medföra? 
Ett förändrat öppethållande av väg över fjället skulle, bland annat beroende 
på vilka skötselåtgärder som vidtas, kunna inverka på riksintressena. Exem-
pelvis kan en upplogad väg medföra barriäreffekter för de djur som finns i 
området, både renar och vilda djur. Dessa risker finns så länge för höga plog-
kanter och/eller snöskärmar finns i området. En ökad tillgänglighet av områ-
det för allmänheten kan i sin tur medföra ökande risker för störningar av 
både natur och renskötsel under känsliga delar av året. I dagslägets är områ-
det svåråtkomligt för allmänheten under vår och försommar, den period då 
häckningar inleds och renarnas kalvningar sker.  
 
Uppgifterna som rör väghållning behöver tydliggöras 
Vilhelmina Mineral AB har fört ett resonemang om möjligheten att minska 
risken att en upplogad väg skulle medföra ökade barriäreffekter genom hur 
plogkanter kan skäras ner. Bolaget har däremot inte berört frågan om vilka 
effekter eventuella snöskärmar skulle ge. Uppgifterna om hur väghållningen 
kan komma att ske kan inte ses som faktiska åtaganden i ärendet. Vägen över 
fjället tillhör det statliga vägnätet och hanteras av Trafikverket. Det sökande 
bolaget äger inte frågan om drift och skötsel av vägen. Kommunen ställer sig 
frågan om det ens är juridiskt möjligt att skriva in villkor i ett eventuellt be-
slut om bearbetningskoncession eller tillstånd enligt miljöbalken som har bä-
ring på annan part (Trafikverket) än tillståndshavaren. Kommunen har för-
stått att Trafikverket har tillfrågats i ärendet och vill påtala vikten av att de-
ras ställningstagande och/eller utfästelser i ärendet formaliseras. Trafikver-
kets bedömning av praktiska, ekonomiska och juridiska aspekter skulle 
kunna ge ett tydligare beslutsunderlag i ärendet. 
 
Beskrivning av effekten av ökad tillgänglighet annan tid på året saknas 
Bolaget har valt att inte föra något resonemang om hur de förändringar som 
en öppen väg skulle ha på riksintressena i området under våren när brytning 
inte pågår och vägen ändå skulle kunna vara tillgänglig för allmänheten. 
Ökar risken för störningar från allmänheten på riksintresseområdena natur-
vård och rennäring i området under denna känsliga period med inledande 
häckningar och kalvning? 
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Påverkan på näringsliv och arbetsmarknad 
En uppstart av den gamla gruvan beräknas medföra ca 100 nya arbetstill-
fällen under minst 15 år i Frostvikenområdet. En breddning av utbudet på 
arbetsmarknaden är av stor betydelse i arbetsmarknadsområdet. Möjligheten 
till ökad inflyttning och möjligheten till att bo kvar i området gynnas av en 
öppning av gruvan.  

En åretruntöppen väg över Stekenjokk medför utvecklingsmöjligheter för be-
söksnäringen i området. Tillgängligheten till området ökar främst då turister 
norrifrån kan resa in i området över Stekenjokk. Övrigt näringsliv väntas få 
positiva effekter inom t ex hotell- och restaurang, transport och handel. 

Kommunstyrelsens beslut 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) beslutade i december 2012 att fyn-
digheten i Stekenjokk är riksintresse mineral. Enligt SGU finns värdefull kop-
par, zink och silver i markerna. I Sverige finns endast ett fåtal fynd av dessa 
som kan anses brytbara. Efterfrågan på metaller är i dagsläget stor till följd 
av ökat behov i tillverkningen av bland annat batterier till elbilar, mobiltele-
foner och dylikt. 

I aktuellt område finns flera riksintressen som måste samexistera. Det är där-
för viktigt att bolaget för en kontinuerlig dialog med berörda samebyar. 
I kommunens översiktsplan står att riksintresset för mineralbrytning i Ste-
kenjokk bör prioriteras före andra riksintressen i området.  

Strömsunds kommun ställer sig positiva till den ansökta bearbetningskon-
cessionen för området Stekenjokk K nr 1.

Påverkan på rennäringen 
Strömsunds kommun anser att påverkan på rennäringen är av begränsad 
omfattning. Gruvan upptar en mycket liten areal av renbetesområdet, bryt-
ning kommer att utföras enbart vintertid och gruvbolaget har möjlighet att 
anpassa brytningen efter varierande förhållanden 

STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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§ 98 Dnr 2019.199 024 
 
Revidering av reglemente - Bestämmelser för ersättning till 
förtroendevalda 
 
Förslag till revidering av riktlinjer för ”Bestämmelser för ersättning till 
förtroendevalda”. 
 
Ändringar i sak är markerade med streck i kanten. Text med gul över-
strykning är läsanvisningar, som kommer att tas bort när den nya utgå-
van är fastställd av kommunfullmäktige.  

  
Yrkande 

*Gudrun Hansson (s) yrkar att stryka ”ska utgå”under § 6, att inte stryka 
”vara kommunfullmäktiges ägarombud vid bolagsstämmor” under § 7 
och stryka ”Restid för resetillägg beräknas efter en genomsnittlig hastig-
het av 70 km/timme, när bil används” under § 10. 
 
Ordföranden föreslår att besluta efter upprättat förslag med Gudrun 
Hansson yrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
  

1. De reviderade bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda 
fastställs med Gudrun Hanssons ändringsyrkanden. Bilaga  
 

2. Reglementet börjar och gälla från och med 1 juni 2019. 
 

3. De helägda kommunala bolagen uppmanas att anta bestämmel-
serna. 

_____ 
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Uppdateras:  

 

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda 
 
Innehållsförteckning, § 
1. Giltighetstid 
2. Tillämpningsområde 
3. Ersättningsformer 
4. Ersättningarnas storlek 
5. Ersättningsberättigade sammanträden mm 
6. Årsarvoden 
7. I årsarvodet ingående arbetsuppgifter 
8. Arvode för sammanträde 
9. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
10. Ersättning för kostnad för resor och traktamente 
11. Arvode för justering av protokoll och myndighetsbeslut 
12. Ersättningsregler för gruppsammanträden 
13. Kommunal- och oppositionsrådets genomgångar 
14. Utfyllnad när föräldrapenning tas ut och vid sjukdom. 
15. Ersättning för förlorad pensionsförmån 
16. Ersättning för förlorad semesterförmån 
17. Särskild ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning 
18. Försäkring 
19. Utbetalning 
20. Tolkning av bestämmelserna  
 
 
1 §  Giltighetstid 
 
Dessa bestämmelser gäller från och med den 1 januari 2019 och tills vi-
dare.   
 
2 §  Tillämpningsområde  
 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och övriga av fullmäktige tillsatta nämnder, styrel-
ser, beredningar och revisorer. Bestämmelserna gäller även för tjänstgö-
rande ersättare i ovan berörda nämnder och styrelser samt för de poli-
tiskt förtroendevalda i kommunens tillgänglighets- och pensionärsråd. 
 
Respektive nämnd eller styrelse avgör i varje enskilt fall om bestäm-
melserna även ska gälla för av styrelse eller nämnd tillsatt berednings-
grupp eller annan arbetsgrupp.
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3 §  Ersättningsformer  
 
Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode och re-
sekostnadsersättning. Ersättning kan också utgå enligt dessa bestäm-
melser för vissa andra kostnader eller intäktsförluster. 
 
4 §  Ersättningarnas storlek  
 
Ersättningarnas storlek framgår av bilaga till dessa bestämmelser. 
 
Grundprincipen är att 

 Arvode lika med eller mer än 15 % ska täcka allt arbete, såväl förbe-
redelser som möten. 

 Arvode mindre än 15 % ska täcka allmänna förberedelser men ska 
kompletteras med arvode för möte och ersättning för förlorad arbets-
förtjänst om inte annat anges. 

 
5 §  Ersättningsberättigade sammanträden m.m.  
 
Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid samman-
träden, förrättningar, kurser och konferenser såväl inom som utom 
kommunen till ordinarie ledamot och tjänstgörande ersättare. 
 
6 §  Årsarvoden  
 
Årsarvoden utgår för ordförande och för vice ordförande m.fl. enligt 
följande regler: 

 Årsarvodet beräknas i procent på kommunstyrelsens ordförandes 
årsarvode. Procentsatser och belopp framgår i bilaga. 

 Semesterdagstillägg eller motsvarande utgår inte.  

 De kommunala uppdragen får inte arvoderas till mer än 100 % av ett 
fast helt årsarvode. 
 

 Ersättning för kommunstyrelsens ordförande justeras årligen från den  
 1 januari med 90 % av riksdagsledamöternas arvode. 

 
Utses årsarvoderad förtroendeman till annat uppdrag utan samband 
med eget förtroendemannaområde utgår framgå om sammanträdesar-
vode enligt 8 § och ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 9 § ska 
utgå. 
 
Om förtroendevald med årsarvode är förhindrad att fullgöra sitt upp-
drag på grund av sjukdom ska avdrag ske med 1/365 av årsarvodet per 
frånvarodag från och med 15:e frånvarodagen. Vid egen begäran om 
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ledighet ska frånvaroavdraget göras från första frånvarodagen. Avdra-
get ska inte göras på grund av semester. Det avdragna beloppet betalas 
till ersättare som tjänstgör under frånvarotiden. Om ersättaren har års-
arvode för uppdrag inom organisationen ska vederbörande avstå från 
det egna arvodet under motsvarande tid. 
 
Om förtroendevald med årsarvode avgår från sitt uppdrag/tillträder 
uppdrag under löpande kalenderår utges arvode i förhållande till den 
tid av året som vederbörande innehaft uppdraget. 
 
7 § I årsarvodet ingående arbetsuppgifter  

Kommunfullmäktiges ordförande ska inom ramen för årsarvodet utföra 
följande arbetsuppgifter: 

 representera kommunen vid officiella besök  

 bereda och leda kommunfullmäktiges sammanträde 

 tillsammans med kommunfullmäktiges presidium vara budgetbe-
redning för de kommunala revisorerna 

 tillsammans med kommunfullmäktiges presidium besluta om parti-
stöden 

 vara kommunfullmäktiges ägarombud vid bolagsstämmor 

 besöka styrelser och nämnder för att informeras om aktuella frågor 

 följa utvecklingen av den kommunala demokratin 

 minst en gång per år ha möte med gruppledarna i kommunfullmäk-
tige  

 
 
Övriga Samtliga ordförande ska inom ramen för årsarvodet utföra föl-
jande arbetsuppgifter: 

 bereda och leda den egna nämndens/styrelsens sammanträden 

 följa upp och informera sig om den egna nämndens/styrelsens verk-
samhet 

 utanordna och skriva på erforderliga handlingar 

 utöva delegeringsbeslut 

 delta i egna nämndens/styrelsens, förhandlingar, besiktningar, in-
spektioner eller motsvarande, som ingår i den egna verksamheten 

 justera den egna nämndens/styrelsens protokoll 

 delta i konferenser/kurser såväl inom som utom kommunen 
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Restid och förberedelsetid ska inräknas i ovan uppräknade arbetsupp-
gifter. 
 
Vice ordförande ska inom ramen för årsarvodet utföra följande arbets-
uppgifter: 

 vid frånvaro av den egna nämndens/styrelsens ordförande leda 
nämndens/styrelsens arbete 

 följa upp och informera sig om den egna nämndens/styrelsens verk-
samhet 

 utöva delegeringsbeslut när så erfordras 
 

8 §  Arvode för sammanträde/utbildning  
 
Arvode för sammanträde eller utbildning enligt bilaga utgår till den 
som har mindre än 15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun. Sam-
manträdesarvode utgår med 1,5 % av kommunstyrelsens ordförandes 
månadsarvode/dag. 
 
Till icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder utgår arvode för två närvarodagar per år för respektive upp-
drag. 
 
Endast ett arvode per dag erhålls. 
 
9 §  Ersättning för förlorad arbetsförtjänst  
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt nedan utgår till den som 
har mindre än 15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun. 
 
Till icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst för två närvaro-
dagar per år för respektive uppdrag. 
 
Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst med belopp motsvarande 
det styrkta bortfallet. Den förtroendevalde ska lämna intyg på förlorad 
inkomst för att ersättning ska utbetalas.  
 
Egen företagare erhåller en schablonersättning på 3 % av kommunsty-
relsens ordförandes månadsarvode/dag för förlorad arbetsför-
tjänst/inkomstbortfall/eller annan förlorad ersättning inklusive se-
mesterersättning och individuell pensionsdel. Egna företagare ska 
styrka att de bedriver egen näringsverksamhet, oavsett form, t.ex. regi-
streringsbevis. Högsta schablonersättning framgår av bilaga. 
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10 § Ersättning för resor samt traktamente och resetillägg  
 
Resor ersätts från och till bostaden. 
 
Förtroendevalda med mindre än 40 % totalt årsarvode har bostaden 
som stationeringsort. Resor från bostaden är inte skattepliktiga. 
 
Förtroendevalda med 40 % totalt årsarvode eller mer har tjänsterum i 
kommunkontoret och därför Strömsund som stationeringsort. Det in-
nebär att deras ersättning för resor med egen bil mellan bostaden och 
Strömsund är skattepliktig. 
 
Ersättning för reskostnader med egen bil utges med belopp per kilome-
ter. Traktamenten och resetillägg utges enligt de grunder som gäller för 
kommunens anställda enligt de kommunala avtalen för bilersättning- 
och traktamenten. 
 
Vid endagsförrättning som sker på ställe med mer än 30 kilometers av-
stånd från stationeringsorten utges resetillägg vid bortavaro mer än sex 
respektive 10 timmar. Se bilaga resetillägg. 

 
 Resa ersätts till och från bostadsorten. Restid för resetillägg beräknas ef-

ter en genomsnittlig hastighet av 70 km/timme, när bil används. 
 
Resa med kollektivt transportmedel ska göras, om så är möjligt. Ersätt-
ning utgår därmed enligt gällande taxor för kollektivtrafiken. 
 
Förtroendevald kan få ersättning för kostnader som uppkommer vid 
övernattning när de fullgör sina uppdrag och när uppdragen är för-
lagda så att behov av övernattning uppstår. Samråd ska ske med ordfö-
randen i den nämnden där förtroendevald har sitt uppdrag. 
 
11 §  Arvode för justering av protokoll och myndighetsbeslut  
 
Arvode enligt bilaga och ersättning för resa vid utgår vid: 

 underskrift av protokoll 
 underskrift av socialnämndens vice ordförande eller av nämnden ut-

sedd ledamot avseende myndighetsbeslut eller myndighetsutövning
  

Om underskriften sker i samband med ett sammanträde utgår inget ar-
vode. 
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12 § Ersättningsregler för gruppsammanträden  
 
Som underlag för arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får 
även den tid tillgodoräknas som åtgår för gruppsammanträden, inom 
partigrupperna, samma dag som ordinarie sammanträde hålls. Närva-
rolista förs av gruppansvarig. 
 
13 § Kommunal- och oppositionsrådets genomgångar  
 
Kommunstyrelsens ordförande får vid högst fyra tillfällen per år hålla 
s.k. ordförandegenomgångar i aktuella frågor med andra ordföranden i 
kommunens nämnder och styrelser samt övriga ledamöter i kommun-
styrelsen som tillhör majoriteten. 
Kommunalrådet i opposition får hålla högst fyra genomgångar per år 
med oppositionsledamöter i kommunstyrelsen samt med en företrädare 
för varje nämnd/styrelse. 
 
Vid dessa genomgångar utgår ersättning för resa enligt dessa bestäm-
melser. För förtroendevalda med mindre än 15 % totalt årsarvode utgår 
även sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
enligt dessa bestämmelser. 
 
14 §  Utfyllnad när föräldrapenning tas ut och vid sjukdom  
 
Förtroendevalda med 40 % totalt årsarvode eller mer får utfyllnad när 
föräldrapenning tas ut och vid sjukdom enligt de grunder som gäller 
för kommunens anställda. 
 
15 §  Ersättning för förlorad pensionsförmån 
 
Förtroendevalda får pension enligt av kommunfullmäktige antagna 
riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda, Id nr 0:24. 
 
16 §  Ersättning för förlorad semesterförmån 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorade semesterdagar eller 
motsvarande som uppkommer till följd av tjänstledighet för kommu-
nalt förtroendeuppdrag. Förlust av förlorade semesterdagar ska styrkas 
av ett intyg från arbetsgivaren  
 
17 §  Särskild ersättning till förtroendevald med funktionsnedsätt-
ning 
 
Ersättning utges i skälig omfattning till förtroendevald med funktions-
nedsättning för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. 
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Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av 
handlingar och liknande. Skälig ersättning utbetalas mot räkning från 
den förtroendevalde. 
 
18 §  Försäkring  
 
Kommunen tecknar grupplivförsäkring för förtroendevalda med 40 % 
totalt årsarvode eller mer. 
 
19 §  Utbetalning 
 
För att kunna få ersättning enligt dessa bestämmelser ska den förtroen-
devalda vid varje tillfälle begärs fylla i underlag och lämna till sekrete-
raren. 
 
Arvoden och ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas månads-
vis enligt löneutbetalningssystemet för kommunens anställda. Årsar-
vode betalas ut för innevarande månad med 1/12. Övriga ersättningar 
betalas ut i efterskott. 
 
Uppkomna kostnader ska kunna styrkas med kvitto, biljetter samt i 
förkommande fall intyg från arbetsgivare eller motsvarande. 
 
20 §  Tolkning av bestämmelserna  
 
Det ankommer på kommunstyrelsens arbetsutskott att tolka tillämp-
ningen av dessa bestämmelser. 
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Tjänstgöringsgrad  
 
1. Årsarvoden  
 

Uppdrag Tjänst-
görings-
grad idag 

Tjänst-
göringsgrad 
2019-01-01 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd  100 %  100 % 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, kommunal-
råd 

 75 %  75 % 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tillika oppo-
sitionsråd 

 67,5 %  67,5 % 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, inläsningsarvode. 
Utgår ej till de tre kommunalråden 

 5 %  5 % 

Kommunfullmäktiges ordförande  10 %  25 % 
Kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande  6 %  6 % 
Valberedningens ordförande  1 %  1 % 
Ordförande i kommunrevisionen  10 %  10 % 
Vice ordförande i kommunrevisionen  6 %  6 % 
Revisorer  5 %  5 % 
Revisorer i kommunala bolag - 1 % 
  
Miljö- och byggnämndens ordförande  30 %  30 % 
Miljö- och byggnämndens vice ordförande  3 %  3 % 
Valnämndens ordförande  1 %  1 % 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande  50 %  60 % 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens vice ordfö-
rande 

 5 %  6 % 

Socialnämndens ordförande  50 %  60 % 
Socialnämndens vice ordförande  5 %  6 % 
Ordförande i gemensam nämnd för Närvård Frostvi-
ken, se not 1 

 25 %  25 % 

Vice ordförande i gemensam nämnd för Närvård 
Frostviken, se not 1 

 2,5 %  2,5 % 

Ordförande i Strömsunds Hyresbostäder AB  25 %  25 % 
Vice ordförande i Strömsunds Hyresbostäder AB   2,5 %   2,5 % 
Ordförande i Strömsunds Utvecklingsbolag AB  25 %  25 % 
Vice ordförande i Strömsunds Utvecklingsbolag AB  2,5 %  2,5 % 
Ordförande i Jämtlandsvärme AB  25 %  25 % 
Vice ordförande i Jämtlandsvärme AB,  2,5 %  2,5 % 
Ordförande i tillgänglighetsrådet  1 %  1 % 
Ordförande i kommunala pensionärsrådet  1 %  1 % 
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2.   Arvoden och ersättningar till den som har mindre än 15 % totalt 

årsarvode i Strömsunds kommun 

  

Arvode/ersättning Ersättning  
Sammanträdesarvode 1,5 % av månadsarvode 

för KS ordförande 
Protokollsjustering 300 kr/tillfälle 
Underskrift av socialnämndens vice ordfö-
rande eller av nämnden utsedd ledamot av-
seende myndighetsersättning beslut eller 
myndighetsutövning 

300 kr/tillfälle 

Schablonersättning för förlorad inkomst till 
egen företagare 

3 % av arvode för KS 
ordförande/månad 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt 
nedan utgår till den som har mindre än 15 % 
totalt årsarvode i Strömsunds kommun. 

Ersättning utgår för för-
lorad arbetsförtjänst 
med belopp motsva-
rande det styrkta bort-
fallet. 

 

3.   Resetillägg vid endagsförrättning mer än 30 km från stationering-
sorten  

Resetillägg Ersättning 2016 
Bortavaro mer än sex timmar  75 kr 
Bortavaro mer än tio timmar  150 kr 
 
 

Not 1:  

Kommunen har antingen ordförande eller vice ordförande i gemensam 
nämnd för Närvård i Frostviken. Byte sker varje mandatperiod. 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2019-04-16  27
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 99 Dnr 2019.200 773 
 
Handlingsplan – folkhälsorådet  
 
Folkhälsoprogram för Strömsunds kommun antogs av kommunfullmäk-
tige den 15 november 2017, § 87. Utifrån de prioriterade områdena i folk-
hälsoprogrammet kopplas en handlingsplan med åtgärder och aktiviteter 
för åren 2018-2020, som på olika sätt syftar till att främja folkhälsan i kom-
munen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att anta upprättad handlingsplan för Folkhälsorådet 
för 2019. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen antar upprättad handlingsplan för Folkhälsorådet för 
2019.Bilaga 
_____  
Beslut skickas till  

Folkhälsorådet 
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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 EU‐valet  Debatt och skolval genomförs på gymnasieskolan, v 19 och 20 under 2019  2019  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 2019) 

Andelen ska i första hand öka, i andra hand inte minska.    
2019 

Kultur‐ och 
fritidsavd 

Elevrådsutbildning genomförs för elever i grundskolan. (Genomfördes den 
13 februari 2017 och 7‐8 november 2018) 

2020 eller 2021  BKUF 

Elevrådsutbildning för gymnasieelever. Elevrådsmöten genomförs minst en 
gång per månad.  

Gymnasieskolan deltar i föreningsmässan. 

2019‐2020  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.  

Effektmål 2019: Mötesplatser ska finnas på alla orter med högstadieskola. 
Metod: Kartläggning av Kultur‐ och fritidsavdelningen.  

 
2019 

Kultur‐ och 
fritidsavd 

I samverkan med olika föreningar i kommunen  Löpande  Kultur& 
fritidschef 
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(Inriktningsmål BKU 2019) 
 

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. 
 

2019‐2020  FUF 

Utbildning och arbete 
Inriktningsmål: Alla har ekonomisk och social trygghet 

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

Genomföra lovskola 
 

2019‐2020  FUF 

Samarbete med Arbetsförmedlingen genom DUA‐överenskommelse för att 
minska ungdomsarbetslösheten 
 

2019‐2020  FUF/AF 

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

Effekt mål: Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2019. 
 

2019  BKUF 

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

2019  BKUF 

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

2017‐2019  BKUF 

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

2019‐2020  FUF 

  Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga 
riksnivån. 

2019‐2020  FUF 

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

2019‐2020  FUF 

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 

2019‐2020  FUF/AF 
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Kommunen ska kontinuerligt ställa 
praktikplatser till förfogande 
motsvarande en per tio anställda 
 
 
 
 

Resp. förvaltning ska ställa praktikplatser till förfogande  2019‐2020  Alla förvaltningar 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

2019  BKUF 

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

2018 och framåt  IFO chef 

Informera 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. Verka för att utbildningen kommer igång enligt plan. 
 

2018‐2020  VSF 

Föräldragrupp för nyanlända föräldrar.  2019‐2020  FUF 
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Fortsatt utveckling av 
föräldraskapsstöd 
 
 
 
 

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

Vilande  BKUF 

Erbjuda ”Föräldrar på distans” 
 

Vilande  FUF 

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 2019 
 

2019‐2020  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 

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 2019 
 
 
Lå 2017‐2019 

BKUF 
 
 
BKUF 

  Informationssatsningar om fallförebyggande åtgärder för målgruppen äldre 
under socialstyrelsens årliga kampanjvecka Balancera mera v. 40 

2018‐2020  VSF 

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

Uppföljning av Hälsosamtal i skolan.  2019  BKUF, FUF 

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

2019  BKUF 

Dagverksamheten. Besök på gym en gång/vecka för fysisk aktivitet  2018  VSF 
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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 
 

2019‐2020 
vilande 

FUF/BKUF  

Alkohol‐ och drogfri skolavslutning på Hjalmar Strömerskolan  2019‐2020  FUF 

Tobaksfri DUO på kommunens grundskolor 
 

2019‐2020   FUF/BKUF  

Tobaksavvänjning för elever 
 

2019‐2020  Elevhälsan 

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering  2019‐2020  Miljö‐ och 
bygg/FUF 

Kontrollköp av folköl och tobak  2019‐2020  Miljö‐ och 
bygg/FUF 

Stödja skolornas tobaksförebyggande arbete, samordning, rökfria skolgårdar 
 

2019‐2020  Miljö‐ och 
bygg/FUF 

Tobakstillsyn, riktning mot HVB‐hemmen  2019  Miljö‐ och bygg 

”BlåsGrönt”. Uppmuntra ungdomar till nykterhet under Dundermarknaden 
 

2019‐2020  Kultur‐ och 
fritidsavd /FUF 

Motverka langning av alkohol och 
tobak till underåriga 
 

Antilangningskampanjer, flygbladsutdelning och annonsering inför riskhelger 
 

2019‐2020  FUF 

Samarbete kring riskhelger med Polisen, Primärvården och Nattvandrarna 
genom överenskommelse genom samverkansöverenskommelsen mellan 
polisen och kommunen 
 

2019‐2020  FUF 

Träff med nattvandrarna vid riskhelger  2019‐2020  FUF 

Grattisbrev till 20‐åringar med information och presentkort  2019‐2020  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) 

2019‐2020  FUF 

Erbjuda webutbildning ”Koll på cannabis” till skolpersonal 
 

2019‐2020  FUF 

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

2019‐2020  FUF/BKUF 

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

2019‐2020  FUF 

Inga rattonyktra  
 

Skoternykterhetskampanj i Vit Februaris anda genom annonsering. 
 

2019‐2020  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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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 EU‐valet  Debatt och skolval genomförs på gymnasieskolan, v 19 och 20 under 2019  2019  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 2019) 

Andelen ska i första hand öka, i andra hand inte minska.    
2019 

Kultur‐ och 
fritidsavd 

Elevrådsutbildning genomförs för elever i grundskolan. (Genomfördes den 
13 februari 2017 och 7‐8 november 2018) 

2020 eller 2021  BKUF 

Elevrådsutbildning för gymnasieelever. Elevrådsmöten genomförs minst en 
gång per månad.  

Gymnasieskolan deltar i föreningsmässan. 

2019‐2020  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.  

Effektmål 2019: Mötesplatser ska finnas på alla orter med högstadieskola. 
Metod: Kartläggning av Kultur‐ och fritidsavdelningen.  

 
2019 

Kultur‐ och 
fritidsavd 

I samverkan med olika föreningar i kommunen  Löpande  Kultur& 
fritidschef 
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Backe IF har skänkt nya lekredskap för utomhusbruk till skolan. 
 

2013 
Fjällsjöskolan/  
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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 
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  Minska avhopp i gymnasieskolan och öka möjligheten att återgå till 
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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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§ 100 Dnr 2019.188 163 
 
Initiativärende -  Försörjningsplan upprättas och att detta ut-
reds snarast 
 
Göran Edman (rd) har väckt ett initiativärende.  
 

1. Att en försörjningsplan upprättas för Strömsunds kommun 
 

2. Att medel tas ur kommunstyrelsen pott för oförutsedda behov 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att initiativärendet skickas till kommundirektören 
för utredning.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Initiativärendet skickas till kommundirektören för utredning.  
_____ 
Beslut skickas till  

Kommundirektören  
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§ 101 Dnr 2019.197 107 
 
Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds hyresbostäder AB 
2018 
 
Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunal-
lagen) har kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagstyrnings-
rapport för Strömsunds hyresbostäder AB. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat för-
slag 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Rapporten överlämnar till fullmäktige utan förslag till åtgärder. 
____ 
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§ 102 Dnr 2019.198 107 
 
Bolagsstyrningsrapport för Jämtlandsvärme AB 2018 
 
Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunal-
lagen) har kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagstyrnings-
rapport för Jämtlandsvärme AB. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat för-
slag 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Rapporten överlämnar till fullmäktige utan förslag till åtgärder. 
____ 
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§  103 Dnr 2019.175 113 

 
Val av ersättare i kommunala pensionärsrådet för åren 2019-
2022 

Yrkande   
  
Susanne Hansson (s) yrkar att som ersättare utse Roger Kristofersson (s), 
Strömsund.    
 
Kommunstyrelsens beslut   
  
Som ersättare utses Roger Kristofersson (s), Strömsund.    
_____ 
Beslut skickas till  

Kommunala pensionärsrådet 
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§ 104  
 
Delgivningar 

 
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående me-

del i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
 Budget 2019   300 000:-  
  

Kvarstår   300 000:-  

 

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

 
 Budget 2019   1 000 000:- 
 Bygdens intresseförening 2019, KS § 231/2018    -120 000:-  

Strömsunds skoterallians 2019, KS § 22/2019  -100 000:- 
 
 Kvarstår   780 000:- 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
_____  
 
 
 
 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
Datum 
2019-03-15 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen, AVA 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Helen Löfgren-Larsson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Ansökan om tilläggsanslag för strumpinfodring av ledningar  

Sammanfattning av ärendet  

Under hösten 2018 har AVA-enheten filmat en del ledningar i 
Strömsunds tätort och kan konstatera att vissa delar är i akut behov av 
renovering/förnyelse. Det är totalt ca 580 meter ledningar som måste åt-
gärdas och kostnaden beräknas till 1, 2 miljoner kronor. 
 
Beslutet skickas till 

Helen Löfgren-Larsson 
  
Förslag till beslut 

Att AVA-enheten beviljas ett investeringsanslag på 1, 2 miljoner kronor 
för förnyelse av ledningsnät enligt bilagor. Finansiering sker via taxan 
från avgiftskollektivet.   
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
Helen Löfgren-Larsson 
Chef AVA-enheten 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 3 
Datum 
2019-03-15 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen, AVA 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Helen Löfgren-Larsson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Under hösten 2018 filmades en del ledningar i Strömsunds tätort och den 
filmen visar att en del avlopps- och dagvattenledningar är i akut behov av 
förnyelse på grund av rörbrott och rotinträngningar, se bifogade bilder. 
 
För att förnya dessa ledningar planerar vi att använda oss av strumpin-
fodring, vilket innebär att ledningarna ”kläs in” i en strumpa som läggs 
inne i rören så de inte kan kollapsa. Detta är en resurseffektiv metod då 
ingen grävning behöver ske. 
 
AVA-enheten har tittat på möjligheten till omprioritering av beviljade in-
vesteringsmedel men anser att det är mycket svårt att göra en sådan, ef-
tersom en hård prioritering gjordes redan från början. Vattentornet i 
Backe besiktades 2014 och den bedömning som gjordes var att taket borde 
åtgärdas omgående. Att skjuta på denna investering ytterligare innebär 
en risk att föroreningar kommer in i dricksvattenreservoaren. När det gäl-
ler investeringen för larm-, styr och övervakning så har tillsynsmyndig-
heten ställt krav att vi åtgärdar dessa system så vi får till en funktionell 
övervakning av våra anläggningar. Detta är ett påbörjat och kommer att 
pågå i flera år framöver. 
 
Initierare 

Drifttekniker Ronny Sidén. 
  
Kostnadskalkyl 

Kostnaden beräknas till 1, 2 miljoner kronor. Om grävning måste ska be-
räknas kostnaden bli ca tre gånger dyrare. 
 
I utredningen inför VA-taxans revidering så tog vi fram en investerings-
plan för VA på kortare och längre sikt som visade att VA har stora inve-
steringbehov de kommande åren. De ökade kapitalkostnaderna för dessa 
investeringar de närmaste åren togs med i beräkningen av höjningsnivån 
av taxan. Det innebär att AVA kan finansiera de äskade investeringarna 
via VA-taxan. Den del av strumpinfodringen som omfattar dagvattenled-
ningar är en ca 50 meter lång stäcka vid Hjalmar Strömerskolan som be-
räknas till ca 65 tkr. Denna del finansieras av skattekollektivet och kapital- 
kostnaderna ryms i budgeten för dagvatten. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 3 
Datum 
2019-03-15 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen, AVA 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Helen Löfgren-Larsson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Konsekvensanalys 

Att åtgärda dessa ledningar innan de rasar gör att vi inte behöver gräva 
något alls och vi kan undvika översvämningar i fastigheter och bräddning 
av avloppsvatten. 
 
Konsekvens av icke-beslut 

Konsekvenser om ledningarna rasar är bland annat översvämningar i fas-
tigheter och bräddning av avloppsvatten eftersom ca 80 % av avloppet 
från Strömsunds samhälle går i avloppsledningen förbi Hembygdsgår-
den. Översvämningar i fastigheter blir vi ersättningsskyldiga till. Den 
Geologiska trädgården vid Hjalmar Strömerskolan ligger uppe på dagvat-
tenledningar som måste förnyas och om inte strumpinfodring sker måste 
trädgården grävas upp. 
 
Om ledningarna rasar ihop kan ingen strumpinfodring ske och då måste 
ledningarna grävas upp och nya ledningar läggas vilket beräknas  kosta 
ca 3,6 miljoner kronor. 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1 Karta över ledningar som måste åtgärdas. 
Bilaga 2-6 Bilder på ledningar. 
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Justering (Sign) 

  

§ 54  Dnr 2019.55  041 
 
Förklaring till kommunfullmäktiges presidium med anled-
ning av förväntad anmärkning från revisionen 

Kommunstyrelsen kan även i år anta att revisorerna kommer att rikta an-
märkning mot kommunstyrelsen för bristande följsamhet mot lagen om 
kommunal redovisning, samt kommer att avstyrka att kommunens årsre-
dovisning för 2018 godkänns. 
 
Kommunen gjorde en avsiktsförklaring 2015 i väntan på Regeringens be-
slut av ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” SOU 2016:24. Försla-
get som kom i mars 2016 avseende pensionsredovisningen gick helt i linje 
med kommunens redovisning.  
 
I januari 2018 överlämnade Regeringen sin lagrådsremiss. Där finns inte 
förslaget med om införande av fullfonderingsmodell för pensionsredovis-
ningen. Regeringen har bedömt att man behöver utreda vidare vilka kon-
sekvenser en ny redovisningsmodell för pensionsförpliktelser får på eko-
nomin för kommuner och landsting, samt hur detta påverkar kravet på 
god ekonomisk hushållning och balanskrav. 
 
Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, började 
gälla från och med 1 januari 2019, men då utan förändrad pensionsredo-
visningsmodell. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunens tidigare avsiktsförklaring ligger fast i väntan på Regeringens 
vidare utredning om konsekvenser gällande redovisningen av pensions-
förpliktelser.  
  
Reservation  
 
Göran Edman (RD) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
Beslut skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 
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Hotings föreningshus  Ekonomisk förening  190316 

 

Skrivelse till kommunstyrelsen Strömsunds kommun 

Med målet att skapa förutsättningar för att även i fortsättningen ge människorna i 
Hotingsområdet möjlighet att nyttja ett föreningshus värt namnet har Hotings föreningshus 
ekonomiska förening bildats.  

Styrelsen består av Bengt‐Olof Strand (ordförande), Anna‐Lena Jonsson (sekreterare), Gun‐
Britt Wallin (kassör), Carina Ingebrigtsen (revisor) samt två ledamöter, Victoria Tjernlund och 
Morgan Bölander.  

Under rådande omständigheter har arbetet med ett övertagande skett i förhandlingar med 
konkursförvaltare Jan Lindahl, Viktors Advokatbyrå, Östersund. For att finansiera ett köp 
behöver vi 250 000 kr. 

Styrelsens första fråga till kommunstyrelsen är: 

1. Finns det någon möjlighet att kommunen bidrar med en summa pengar för detta 
inköp eller finns det någon möjlighet att få ett lån av kommunen? 

Styrelsen har beslutat att sälja andelar till företag (1000 kr/andel), föreningar (1000 
kr/andel) och privatpersoner (200 kr/andel) för att finansiera ett köp. Vid ett första möte 
med föreningar i området den 27 februari och ett andra möte för allmänheten tisdagen den 
12 mars visade de 16 föreningar och 154 ortsbor som deltog ett stort intresse för att dels 
köpa andelar men även för att bilda en aktivitetsgrupp som tillsammans med styrelsen kan 
arbeta för att driva ett föreningshus. Vår förhoppning är nu att så snabbt som möjligt kunna 
köpa tillbaka vårt föreningshus och också driva huset framöver. 

Vi vet att vi har ett stort stöd från er i kommunstyrelsen, vilket ni också visade genom att 
delta på vårt möte i Hoting. Vi vet också av den information vi fick att ni under årens lopp 
utdelat driftsbidrag med varierande storlek.  

Styrelsens andra fråga till kommunstyrelsen är: 

2. Hur stort driftbidrag kan vi får för verksamhetsåret 19 och är det möjligt att få denna 
summa utbetald med omedelbar verkan? 

Under våra möten har ett antal förslag gällande intäkter diskuterats. Bland flera andra 
förslag har dessa framförts: 

 Flytt av lokaler för hemtjänstpersonal och distriktsköterskor till föreningshusets 
lokaler. Ser ni en möjlighet att detta är genomförbart och vilken intäkt skulle detta då 
kunna inbringa? 
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Hotings föreningshus  Ekonomisk förening  190316 

 Fortsatt verksamhet med ungdomsgård i föreningshusets lokaler. Styrelsen och 
aktivitetsgruppen ansvarar för att verksamheten bedrivs. Är ni under dessa 
omständigheter villiga att hyra de iordningställda rummen även i fortsättningen? 

En flytt av biblioteket har föreslagits och diskuterats med bibliotekschef Britt‐Inger Roos. 
Styrelsen kommer att utreda denna möjlighet vidare. 

Styrelsens absoluta övertygelse är att det med gemensamma krafter ska vara möjligt att ta 
hand om bygdens samlingshus och driva det som ett möjligheternas hus. Vi kommer att göra 
vårt yttersta för att detta ska bli verklighet. 

Med hopp om ett fortsatt positivt gensvar. 

 

Styrelsen för Hotings föreningshus ekonomiska förening genom 

Victoria Tjernlund 

Hoting 190316 
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Hoting 2019‐03‐22 

 

Till Strömsunds Kommun  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

Komplettering till tidigare skrivelse angående borgen för köp av folkets hus i Hoting. 

Vi skulle behöva låna 300 000:‐ för att förvärva huset ,och det är inga problem från banken om vi får 
en borgen av er,  vårt bud ligger på 250 000:‐ och köpet av ett nytt bolag kostar 9825:‐ och 
stämpelskatt 5000:‐. Resterande  summa ca 35000:‐ tänkte vi då använda för lite anpassning för våra 
tilltänkta hyresgäster. Vid senaste kontakten med KKFV Victors advokatbyrå så måste betalning ske  
vecka  13 så det brinner lite i knutarna nu. 

 

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete 

 

Hotings Föreningshus ek förening. 

Bengt Olof Strandh 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
Datum 
 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Kommundirektör 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Hotings föreningshus  

 
Sammanfattning av ärendet  

Hotings föreningshus ekonomiska förening har bildats för att se över möj-
ligheten att köpa Folkets hus i Hoting som just nu ägs av konkursförvalta-
ren. Föreningen vill få driftbidrag till samlingslokaler 2019. Enligt bestäm-
melserna för driftbidrag till samlingslokaler gäller bland annat nedanstå-
ende: 
 
1. Samlingslokalen ska vara knuten till en förening eller organisation (lo-
kalansvarig) som har ansvaret för samlingslokalen. Lokalansvarig ska ha 
sin huvudsakliga verksamhet inom Strömsunds kommun.  
  
2. Lokalansvarig ska vara registrerad hos kommunen och tillhöra något 
av följande:  
2.1 Studieförbund  
2.2 Politisk organisation  
2.3 Facklig organisation  
2.4 Ideell organisation  
2.5 Intresseförening  
2.6 Ekonomisk förening  
 
3. Samlingslokalen ska vara av allmänt intresse och verksamheten ska 
rikta sig till kommunens innevånare och besökare. Lokalen ska vara till-
gänglig för offentliga arrangemang, aktiviteter, föreningsmöten, studie-
cirklar m.m. och vara avgiftsfri för föreningar och organisationer enligt 
punkterna 2.1-2.5. Hyra kan dock tas ut för aktiviteter av kommersiell ka-
raktär.  
 
Eftersom föreningen har ambitionen att köpa fastigheten och bedriva akti-
viteter överensstämmande med bestämmelserna föreslås att föreningen 
får ett driftbidrag 2019 motsvarande bidraget som betalades ut 2018, 
140 000 kr. 
 
Föreningen önskar även kommunal borgen för lån för köpet av fastig-
heten, f d Folkets Hus. Enligt kommunens Riktlinjer för finansieringsverk-
samheten är det endast kommunfullmäktige som får fatta beslut om bor-
gen. Kommunfullmäktige ska ha en mycket restriktiv inställning till bor-
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 3 
Datum 
 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Kommundirektör 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
gensengagemang utanför kommunkoncernen. Vid särskilda skäl kan an-
sökan om borgen utanför kommunkoncernen prövas. Något lån eller bi-
drag till köpet bör inte beviljas. 
 
Om det är av allmänt samhällsintresse att lokalen även fortsättningsvis 
drivs som samlingslokal kan fullmäktige anse att det är särskilda skäl för 
att bevilja kommunal borgen. Risken begränsas i storlek och tid.  
 
Angående frågan om ungdomsgård finns ett bidrag för föreningar som 
bedriver öppen fritidsverksamhet. Bidraget baseras på hur mycket man 
har öppet, antal besökare och hur man har öppet på loven. Där ingår 
också ett hyresbidrag att söka på 10 000 kr.  
 
Inför sommaren 2019 finns även bidrag att söka för den förening som an-
ordnar avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. 
 
Inom vård- och socialförvaltningen pågår utredning kring lokalisering av 
verksamheterna i Hoting. Hemtjänst och särskilt boende är idag samlade 
på Brismarksgården och olika alternativ ses över. Hemsjukvårdens perso-
nal finns idag i lokaler som bedöms ändamålsenliga för deras behov vid 
det f.d. lokalkontoret.  
 
Underskrift 

 
Anneli Svensson 
Kommundirektör 
 
 
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 
1 Driftbidrag till samlingslokal beviljas med 140 000 kronor 2019, med 
omedelbar utbetalning. 
 
 
Förslag till beslut i fullmäktige 
 
1 Kommunen beviljar Hotings föreningshus ekonomiska förening 
borgen för banklån på 300 000 kronor.  
  
2 Borgen beviljas under maximalt fem år, med en årlig minskning med  
60 000 kronor. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 3 
Datum 
 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Kommundirektör 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Beslutet skickas till 

Victoria Tjernlund 
Veronica Hjorter Stenklyft 
AnnHelén Engström  
 
 
 
Bilagor 
 
Skrivelse från Styrelsen för Hotings föreningshus ekonomiska förening  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
190325 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Per Dahlén o Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Införande av nytt internhyressystem  

Sammanfattning av ärendet  

Under en längre tid har behov av att förändra vårt nuvarande internhy-
ressystem diskuterats. Lokalstyrgruppen tillsatte under 2018 en mindre 
arbetsgrupp som tillsammans med fastighetsförvaltningen har tagit fram 
en ny modell för internhyressystem. 
 
Modellens syfte och målsättning är att: 
• Modellen ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå 

samt vara kostnadseffektiv på sikt. 
• Vidare ska modellen klargöra riktlinjer och regler om hur fas-

tighetsförvaltningen (hyresvärd) och de kommunala förvalt-
ningarna (hyresgäster) skall agera och förhålla sig till varandra 
i lokalfrågor. 

• Riktlinjerna för lokalförsörjning, antagen av kommunfullmäk-
tige 2018-11-07, ligger till grund för hyresmodellen. 

• Modellen skall uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommunens 
verksamhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokalplanering. 

 
Beslutet skickas till 

Alla förvaltningar 
 
Förslag till beslut och motivering 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godkänna förslag till ny hyresmodell. Att modellen börjar gälla från och 
med 2020-01-01 med införande under tre år. 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 
190325 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Per Dahlén o Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Under en längre tid har behov av att förändra vårt nuvarande internhyressystem 
diskuterats. Syftena har varit flera. Systemet upplevs idag som administrativt 
krångligt och tidsödande och behöver förenklas. I vissa hyresavtal har el och 
värmekostnader legat direkt på hyresgästen vilket gjort det svårt att jämföra 
kostnader mellan olika lokaler. Uppräkning och justering av avtal har inte gjorts 
kontinuerligt. 
 
Lokalstyrgruppen tillsatte  på initiativ av fastighetsförvaltningen en mindre ar-
betsgrupp som har tagit fram ett förslag till ny modell för internhyressystem. 
 
Modellens syfte och målsättning är att: 
• Modellen ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå samt 

vara kostnadseffektiv på sikt. 
• Vidare ska modellen klargöra riktlinjer och regler om hur fastighets-

förvaltningen (hyresvärd) och de kommunala förvaltningarna (hy-
resgäster) skall agera och förhålla sig till varandra i lokalfrågor. 

• Riktlinjerna för lokalförsörjning, antagen av kommunfullmäktige 
2018-11-07, ligger till grund för hyresmodellen. 

• Modellen skall uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommunens verk-
samhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokalplanering. 

 
De viktigaste förändringar består i att: 
• alla hyresavtal, även de externa, går via fastighetsförvaltningen 
• alla kostnader ingår i hyresavtalet  
• hyresavtalen uppdateras vart tredje år 
• när och vilka investeringar som skall påverka hyresnivån har tydliggjorts. 

 
Förslaget har behandlats av lokalstyrgruppen. 
 
Initierare 

Teknik- och serviceförvaltningen 
  
Tidsramar 

Nya hyressystemet skall med start 2020-01-01 vara fullt infört 2022-01-01. 
 
Bilagor 
 
Förslag till nytt hyressystem 
Gränsdragningslistan 
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 1 (4) 
 

Id nr:  x:x Typ: Riktlinje   Giltighetstid:  
Version:  Fastställd: KF 2019-05-02   Uppdateras: 2029 
   

 

 

Riktlinje för internt hyressystem 

Innehållsförteckning  
1. Syfte och målsättning  
2. Anskaffning  
3. Berörda av hyresmodellen 
4. Avtalsvillkor  
5. Modellens grundläggande principer 
 
 
1. Syfte och målsättning 

 Modellen ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå samt 
vara kostnadseffektiv på sikt. 

 Vidare ska modellen klargöra riktlinjer och regler om hur fastig-
hetsförvaltningen (hyresvärd) och de kommunala förvaltning-
arna (hyresgäster) ska agera och förhålla sig till varandra i lokal-
frågor. 

 Riktlinjerna för lokalförsörjning, antagen av kommunfullmäktige 
2018-11-07, ligger till grund för hyresmodellen. 

 Modellen ska uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommu-
nens verksamhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokal-
planering. 

 
2. Anskaffning 

Vid anskaffning av verksamhetslokaler skall de kommunala förvalt-
ningarna lämna in en lokalbehovsanmälan till fastighetssamordnaren  
behovsanmälan skall vara underskriven av förvaltningschef. 
 

 I första hand ska kommunens verksamheter använda lokaler 
som ägs av Strömsunds kommun eller Strömsunds hyresbostä-
der. 

 I andra hand ska kommunens verksamheter använda lokaler i 
fastigheter ägda av externa aktörer. 

 
När nytillskott av lokaler behövs, d.v.s. om det inte finns lämpliga loka-
ler tillgängliga enligt ovanstående principer, ska den för Strömsunds 
kommuns totalekonomiskt bästa lösningen eftersträvas för det aktuella 
behovet. 
 

23



 
 

 
Titel: Riktlinje för internt hyressystem  

 2 (4) 
 

Id nr:  x:x Typ: Riktlinje   Giltighetstid:  
Version:  Fastställd: KF 2019-05-02   Uppdateras: 2029 
   

 

 

De kommunala förvaltningarna har inte rätt att teckna andra hyresavtal 
än interna hyresavtal. Fastighetsförvaltningen tecknar alla externa av-
tal. Vid utökning av den externt förhyrda lokalytan måste respektive 
förvaltning erhålla fastighetssamordnarens godkännande. I de fall oe-
nighet uppstår eller om avsteg från denna ordning önskas skall lokal-
styrgruppen avgöra detta. 
 
3. Berörda av hyresmodellen 

Hyresmodellen gäller kommunala förvaltningar med kommunbidrags 
finansierade verksamheter i såväl kommunägda som inhyrda lokaler. 

 
3.1 Undantag 

Upplåtelser enligt nedan omfattas inte av hyresmodellen: 
 Kommunala förvaltningar med taxe- och avgiftsfinansierad 

verksamhet. Ex AVA och Campingar. 
 Lokaler med externa hyresgäster, dvs icke kommunal verksam-

het. 
 
4. Avtalsvillkor 

I huvudsak ska treårsavtal tecknas med nio månaders uppsägning och 
tre års förlängning. En investering i hyresobjektet kan föranleda en 
längre hyrestid. En kortare hyrestid kan medges i undantagsfall, ex vid 
kortare projekt. Tecknaden och uppsägning av interna hyresavtal görs 
av förvaltnings- eller avdelningschef. 
 
4.1 Inhyrda lokaler 

I de fall den förhyrda lokalen ägs av annan än kommunen överförs hy-
restiden på fastighetsförvaltningen. Hyresgästen erhåller en extra upp-
sägningsmånad för att ge fastighetsförvaltningen möjlighet att i sin tur 
säga upp hyresavtalet med extern fastighetsägare i rätt tid. 
 
4.2 Ändrade avtalsvillkor 

Samtliga nu gällande tillsvidareavtal som tecknats före 2020-01-01 över-
går till att bli treårsavtal med nio månaders uppsägningstid med tre års 
förlängningstid. 
 
Samtliga avtal som löper på bestämd tid och hr olika antal månaders 
uppsägningstid övergår till treårsavtal med nio månaders uppsägnings-
tid och tre års förlängning. 
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Övriga interna hyresavtal som löper på bestämd tid och har annan upp-
sägningstid än sex månader fortsätter att löpa enligt avtalsvillkoren. 
 
Indexreglerade interna hyresavtal omfattas av och hyressätts i enlighet 
med nya hyresmodellen från och med 2020-01-01. 
 
4.3 Övergångsregler 

Övergången till den nya hyresmodellen kommer att implementeras un-
der tre år med 1/3 av avtalen per år. 
 
5. Modellens grundläggande principer  

 Den fakturerade hyran ska motsvara en budgeterad kostnad för 
det aktuella objektet. Avstämning görs vart tredje år. 

 Den fastlagda hyran jämförs med verkligt utfall inför omräk-
ningen av hyrorna till nästa treårsperiod. Ny hyra meddelas 
tredje kvartalet året innan den nya treårsperioden. 

 Hyran uppräknas årligen med konsumentprisindex (KPI oktober 
månad är bastal). Den hyran meddelas i december. 

 Justering av hyran kan ske under innevarande treårsperiod i de 
fall faktiskt kostnad skiljer sig markant från budgeterade kost-
nad. ? 

 Investeringar som överstigen 100 00 kr per objekt och år resulte-
rar i ett hyrestillägg som löper under innevarande treårsperiod. 
Hyrestillägget inkluderas sedan i internpriset under nästkom-
mande hyresperiod. Vid beräkning av hyran inför en ny treårs-
period inkluderas dock kapitaltjänstkostnaderna för samtliga 
gjorda investeringar på objektet, även de som understiger 
100 000 kr. 

 Ett nytt hyresavtal upprättas då investeringar överstiger en mil-
jon kronor per objekt och år. 

 Återbetalningsskyldighet kan föreligga i de fall hyresgästen sä-
ger upp en lokal innan investeringen är avbetald. 

 
5.1 Definition av hyra 

I hyran ingår kostnader för drift*, planerat o avhjälpande underhåll, ka-
pitaltjänst och administration. Dessa kostnader skall vara motiverade 
ur ett företagsekonomiskt perspektiv vid affärsmässig drift av verksam-
heten. Strömsunds kommuns fastighetsförvaltning ska tillhandahålla 
prisvärda och hållbara verksamhetslokaler som är kvalitets- och kost-
nadsmässigt jämförbara med andra fastighetsägares. 
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* I drift ingår skötsel, tillsyn, el, värme, vatten avlopp och renhållning.  
 
5.2 Kostnader för inhyrda lokaler 

Fastighetsförvaltningens ansvar och kostnader gentemot externa fastig-
hetsägare påförs andrahandshyresgästen. Principen gäller även förhyr-
ningar mot Strömsunds hyresbostäder. En administrativ kostnad på 10 
% inkluderas i hyran. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 4 
Datum 

190325 

Förvaltning 

BKFU o TSF 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Lars Thorin och Karin Stierna 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Åtgärder för ökat antal elever på Grevåkerskolan, Hammerdal 

Sammanfattning av ärendet 
 
Antalet elever i grundskolan i Hammerdal kommer att öka från 226 elever HT18 till 265 
elever HT 24. Årskullarna har sedan 2011 vid sex tillfällen överstigit 28 födda per år vil-
ket innebär att klasserna behöver delas.  
 
Lokalytorna finns men måste omfördelas mellan de olika stadierna. Verksamheten har 
därför tillsammans med teknik- och serviceförvaltningen tittat på olika alternativ. För-
slaget är indelat i två etapper. Etapp 1 är att till hösten 2019 flytta upp klass 5 till flygeln 
där gamla biblioteket var tidigare. I den byggnadsdelen finns idag redan klass 6. 
 
Vissa anpassningar kommer att behöva göras och vi söker nu investeringsmedel för 
detta. Åtgärderna är främst för att få bättre tillgänglighet till WC samt förbättra ut-
rymme för kapprum. 
 
Investeringen beräknas till 125 000 kr. Fastighetsförvaltningen kommer samtidigt att 
göra underhållsåtgärder i den del av lokalen som anpassas samt i fysiksalen. 

 

Beslutet skickas till 
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 

 
Förslag till beslut 
 

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om att av-
sätta 125 000 kr ur årets investeringspott för ovanstående åtgärd. 
 

 

 
Lars Thorin        
Chef Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 4 
Datum 

190325 

Förvaltning 

BKFU o TSF 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Lars Thorin och Karin Stierna 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Beskrivning av ärendet 

Antalet elever i grundskolan i Hammerdal kommer att öka från 226 elever HT18 till 265 ele-
ver HT 24. Årskullarna har sedan 2011 vid sex tillfällen överstigit 28 födda per år vilket inne-
bär att klasserna behöver delas. 
 
Statistik 
 
Nuläge 

 
 

Prognos FSK – klass 3 

 

Elever födda 2018-2003 i Strömsunds kommun, 2019-01-30
Förskolan

2018 2017 2016 2015 2014 2013 S:a

Folkbokf. 29 32 21 20 34 29 165

Inskrivna 22 16 18 34 28 118

FSK . Klass 6

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 S:a

Folkbokf. 38 32 21 18 21 23 17 170

Inskrivna 33 29 21 17 17 17 22 156

-5 -3 0 -1 -4 -6 5 -14

Klass 7 - Klass 9

2005 2004 2003 S:a S:a skolan S:a Totalt

Folkbokf. 28 30 24 82 252 417

Inskrivna 26 24 21 71 227 345

-2 -6 -3 -11 -25

Antal Antal

Läsår FSK Klass 1 Klass 2 Klass 3 klasser elever

18/19 17 16 14 15 21 17 6 100

19/20 29 17 16 14 15 21 6 112

20/21 17 17 29 17 16 14 15 7 125

21/22 20 17 17 29 17 16 6 116

22/23 21 20 17 17 29 5 104

23/24 16 16 21 20 17 17 6 107

24/25 29 16 16 21 20 5 102
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 4 
Datum 

190325 

Förvaltning 

BKFU o TSF 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Lars Thorin och Karin Stierna 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Prognos klass 4 – 6 

 
 
Prognos klass 7 – 9 

 
 

 
Idag finns FSK – Klass 5 i FLM-byggnaden. Där bedrivs även fritids. I högstadiebyggnaden 
finns högstadiet, klass 6 samt en förskoleavdelning för 5-årsverksamhet. Pga behov av att 
dela klasserna ryms inte FSK – klass 5 i FLM-byggnaden. 

 
Lokalytorna finns som helhet för alla elever men måste omfördelas mellan de olika stadierna 
och byggnaderna. Verksamheten har därför tillsammans med teknik- och serviceförvalt-
ningen tittat på olika alternativ. Det förslag man kommit fram till innebär att hela mellansta-
diet inryms i en av högstadiets flyglar där biblioteket tidigare var och där klass 6 är idag. Till 
följd av detta kommer högstadiet att koncentrera sin verksamhet till färre klassrum. Försla-
get är indelat i två etapper.  

 
Etapp 1, hösten 2019 
Etapp 1 är att till hösten 2019 flytta upp klass 5 till flygeln där gamla biblioteket var tidigare. 
Samtidigt görs fysiksalen om genom att de fasta bänkarna tas bort vilket ger en mer flexibel 
användning av klassrummet. 
 

Antal Antal

Läsår Klass 4 Klass 5 Klass 6 klasser elever

18/19 17 17 22 3 56

19/20 17 17 17 3 51

20/21 21 17 17 3 55

21/22 15 14 21 17 4 67

22/23 17 16 15 14 21 5 83

23/24 29 17 16 15 14 5 91

24/25 17 17 29 17 16 5 96

Läsår Klass 7 Klass 8 Klass 9 Antal Totalt

elever Alla

18/19 26 24 20 70 226

19/20 22 26 24 72 235

20/21 17 22 26 65  245

21/22 17 17 22 56 239

22/23 17 17 17 51 238

23/24 21 17 17 55 253

24/25 29 ev deln. 21 17 67 265
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 4 av 4 
Datum 

190325 

Förvaltning 

BKFU o TSF 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Lars Thorin och Karin Stierna 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Vissa anpassningar kommer att behöva göras i mellanstadieflygeln och vi söker nu investe-
ringsmedel för detta. Åtgärderna är främst för att få bättre tillgänglighet till WC samt för-
bättra utrymme för kapprum. 
 
Investeringen beräknas till 125 000 kr. Fastighetsförvaltningen kommer samtidigt att göra 
underhållsåtgärder i den del av lokalen som anpassas samt i fysiksalen. 
 
Etapp 2, hösten 2020 
I etapp 2 med start hösten 2020 kommer även klass 4 att flyttas till huvudbyggnaden. Ar-
betsplatser för mellanstadiets personal ställs iordning i direkt anslutning till nuvarande per-
sonalutrymmen. 
 
Textilslöjden flyttas eventuellt till tekniksalen som idag har väldigt låg beläggning och dess-
utom ligger i direkt anslutning till träslöjden. Närheten till respektive slöjdinriktning är en 
önskvärd förändring då dessa ämnen samverkar mycket. Nuvarande syslöjd skulle då istäl-
let kunna användas som undervisningslokal för andra ämnen på högstadiet. 
 
Äskande till investering etapp 2 görs på ordinarie sätt inför 2020. 
 
Initierare 

Barn- kultur och utbildningsförvaltningen 
  
Kostnadskalkyl 

125 000 kr. 
 

 
Tidsramar 

Etapp 1 klart till HT 19. Etapp 2 klart till HT 20 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
2019-04-11 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Ärende  

Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds hyresbostäder AB. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunal-
lagen) har kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagstyrnings-
rapport för Strömsunds hyresbostäder AB. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige, kommundirektör, verksamhetskontroller, 
Strömsunds hyresbostäder AB 
 
Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar till fullmäktige 
utan förslag till åtgärder. 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 
2019-04-11 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § åligger det kommunstyrelsen att pröva 
ifall kommunala bolag bedrivit verksamheten under föregående kalen-
derår på ett sätt som är förenlig med det fastställda kommunala ändamå-
let och utifrån de befogenheter kommunfullmäktige beslutat om. Om 
kommunstyrelsen anser att bolaget inte levt upp till det fastställda ända-
målet ska den lämna förslag till fullmäktige på lämpliga åtgärder. Med 
anledning av detta har kommunledningsförvaltningen upprättat en bo-
lagsstyrningsrapport för Strömsunds hyresbostäder AB. 
 
Initierare 

Anneli Svensson, kommundirektör 
  
 
Bilagor 
 
Bolagsstyrningsrapport 2018 SHB 
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Bolagsstyrningsrapport 2018 
 

Strömsunds hyresbostäder AB 
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1. Inledning 

Bolagsstyrningsrapport avseende Strömsunds Hyresbostäder AB, 556121-
3496, för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31. 

2. Ägarstyrning och ändamål 

Strömsunds hyresbostäder AB är Strömsunds kommuns helägda, allmän-
nyttiga bostadsbolag med ändamål att främja kommunens bostadsförsörjning. 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Strömsunds kommun 
förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter, tomträtter och 
bostadsrätter med huvudsakligen bostäder och därtill hörande kollektiva 
anordningar. Bolagets styrning baseras förutom bolagsordning och 
ägardirektiv också av tillämpliga lagar. 

 

3. Uppfyllelse av bolagsordning och ägardirektiv 

Verksamhetskrav och mål Utfall 
Tillhandahålla goda bostäder till konkur-
renskraftiga hyror i välskötta fastigheter 
och bostadsområden. 

Snitthyra 885kr per kvadratmeter och år, i 
riksnivån är 1064kr. Skillnaden innebär att 
en genomsnittlig trerumslägenhet är 1119kr 
billigare per månad än riksgenomsnittet. 
Budget för underhåll är 13-14 mnkr/år. 

Förvalta sitt bestånd effektivt och utveckla 
förvaltningsformer där hyresgästerna är 
delaktiga och tar aktivt ansvar för sin 
boendemiljö. 

Bomöten genomförs årligen. 
Boinflytandekommittén har träffats två 
gånger under året. Trygghetsvandringar 
tillsammans med hyresgäster har 
genomförts på Solbacken och Tingvalla. 
Personliga tillval erbjuds gällande 
standardhöjande åtgärder, hyresgästen kan 
välja på åtgärder utifrån en ”meny” mot 
hyrestillägg. 

Anpassa boendeutbudet efter den variation 
av efterfrågan och behov som finns i 
kommunen. 

Bolagsstyrelsen har upprättat mål mot en 
lägenhetsfördelning utifrån olika 
standardnivåer. Andel normalt underhålla 
lägenheter ska vara till och med 2022 70 
procent, 25 procent standardhöjda 
lägenheter samt 5 procent nyproducerade 
lägenheter. 

Verka för att bostadsbeståndet och bostads-
områden bidrar till en hållbar samhälls-
utveckling. 

Styrelsen har upprättat mål att 
energianvändningen ska minska med 10 
procent till 2022 jämfört med 2017 års nivå. 
Detta ska uppnås genom att:  
Effektivt nyttja energi och naturresurser 
Miljöaspekten beaktas vid inköp och 
upphandling 
Negativa konsekvenser på miljön bedöms, 
begränsas och kompenseras. 
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Utbilda och motivera medarbetarna i syfte 
att stärka miljömedvetenheten. 

Bedriva verksamheten på affärsmässiga 
villkor och sträva efter en ekonomisk 
utveckling som ger förutsättningar för 
ekonomisk stabilitet. 

Årets intäkter uppgick till 55,2 mnkr. Detta 
var högre än budgeterat och berodde 
framför allt på bolagets intäkter från externa 
förvaltningsuppdrag. 
Kostnaderna har i stort legat i nivå med 
budget, dock har driftkostnaderna hamnat 
på en högre nivå i jämförelse med budget. 
Det beror framförallt på högre taxebundna 
kostnader än väntat. 
Strömsunds hyresbostäders resultat före 
dispositioner och skatt blev 1,4 mnkr. 

Samverka inom kommunkoncernen för att 
inom denna åstadkomma synergieffekter 
och effektivitetsvinster. 

Bolaget har under året deltagit i gemen-
samma upphandlingar och lokalstyrgrupp. 
Bolaget ingår i koncernledningsgrupp samt i 
kommunens krisledningsorganisation. 
Samverkan sker löpande med Vård- och 
socialförvaltningen. 

Konsolideras för att på egen hand klara 
normala investeringar. 

Bolaget har en god ekonomisk struktur med 
hög soliditet och låg belåningsgrad. 

Under femåriga beräkningsperioder 
genomsnittligt generera en avkastning 
motsvarande 5 procent av aktiekapitalet per 
år. 

5 procent av aktiekapitalet utgör 375 tkr. I 
genomsnitt har avkastningen varit under de 
senaste fem åren 8 763,8 tkr. 

Årligen betala en borgensavgift till 
kommunen. Förändringar i storleken på 
avgiften för nästkommande år regleras i 
särskilt beslut av kommunfullmäktige 
senast under november. 

Bolaget betalar borgensavgift till kommunen 
om 0,25%, 101 250 kr. 

Sträva efter att höja sin soliditet till 20 
procent. 

Soliditeten 2018 uppgick till 52,4 procent. 

 

4. Styrelsen och verkställande direktörens arbete 

Styrelsen har under den aktuella perioden bestått av sju ordinarie ledamöter 
och lika många ersättare. Samtliga ledamöter utses av kommunfullmäktige i 
Strömsunds kommun. Verkställande direktör har under det gångna året 
informerat kommunstyrelsen om bolagets verksamhet den 27 november. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
2019-04-11 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Ärende  

Bolagsstyrningsrapport för Jämtlandsvärme AB. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunal-
lagen) har kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagstyrnings-
rapport för Jämtlandsvärme AB. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige, kommundirektör, verksamhetskontroller samt 
Jämtlandsvärme AB 
 
Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar till fullmäktige 
utan förslag till åtgärder. 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 
2019-04-11 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § åligger det kommunstyrelsen att pröva 
ifall kommunala bolag bedrivit verksamheten under föregående kalen-
derår på ett sätt som är förenlig med det fastställda kommunala ändamå-
let och utifrån de befogenheter kommunfullmäktige beslutat om. Om 
kommunstyrelsen anser att bolaget inte levt upp till det fastställda ända-
målet ska den lämna förslag till fullmäktige på lämpliga åtgärder. Med 
anledning av detta har kommunledningsförvaltningen upprättat en bo-
lagsstyrningsrapport för Jämtlandsvärme AB. 
 
Initierare 

Anneli Svensson, kommundirektör 
  
 
Bilagor 
 
Bolagsstyrningsrapport 2018 JVAB 
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Bolagsstyrningsrapport 2018 
 

Jämtlandsvärme AB 
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1. Inledning 

Bolagsstyrningsrapport avseende Jämtlandsvärme AB, 556220-1615, för 
perioden 2018-01-01 – 2018-12-31. 

 

2. Ägarstyrning och ändamål 

Jämtlandsvärme AB är Strömsunds kommuns helägda bolag för produktion 
och distribution av fjärrvärme. Ändamålet med bolagets verksamhet är att 
främja produktion av hållbar fjärrvärme inom Strömsunds kommun. 
Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, distribuera och sälja fjärr-
värme, förvalta egna och arrenderade anläggningar, bedriva övrig därmed 
förenlig verksamhet, samt äga och förvalta fast och lös egendom. Bolagets 
styrning baseras förutom bolagsordning och ägardirektiv också av tillämpliga 
lagar och regler, i första hand aktiebolagslagen, kommunallagen samt 
fjärrvärmelagen (2008:263). 

 

3. Uppfyllelse av bolagsordning och ägardirektiv 

Verksamhetskrav och mål Utfall 2018 
Tillhandahålla värme till anslutna 
abonnenter på ett tillfredsställande sätt. 

Antalet driftstörningar som drabbat kund 
uppgick under 2018 till fem stycken. 

Anpassa utrustning och bränslen för att 
sänka bolagets kostnader och minimera 
utsläpp till vatten och luft 

Andelen biobränsle i bolagets anläggningar 
var under 2018, 93,3 procent. Bolagets 
miljöarbete är inriktat på att minska 
miljöbelastningen genom att minska 
användningen av fossil olja och el. 

Bolaget ska bedriva verksamheten på 
affärsmässiga villkor och sträva efter en 
utveckling som ger förutsättningar för 
ekonomisk stabilitet. 

Resultatet efter finansiella poster var 2018,  
2 071 527kr.  

Bolaget ska konsolideras för att på egen 
hand klara normala investeringar. Större 
investeringar görs i samråd med ägarna. 

Soliditeten 2018 uppgick till 40,99 procent. 
Under de senaste fem åren har soliditeten 
ökat från 32,85 procent till dagens nivå. 

Bolaget ska verka för ett lägsta möjliga 
energipris för anslutna abonnenter samtidigt 
som en rimlig vinst uppnås. 

Priset för fjärrvärme var 2018 oförändrat för 
femte året i rad. Prisnivån i Strömsund 
ligger under såväl läns- som 
riksgenomsnittet. 

Bolagets ägare ska erhålla en årlig 
avkastning på 15 procent på aktiekapitalet. 

Avkastning om 225 000kr är överförd till 
aktieägarna. 

 

Utöver ovanstående punkter ska bolaget även: 
 Förvalta och underhålla bolagets anläggningar. 
 Aktivt leda erforderlig utveckling och förbättring av bolagets verksamhet. 
 Aktivt marknadsföra sina tjänster för att vinna nya kunder. 
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4. Styrelsen och verkställande direktörens arbete 

Styrelsen har under den aktuella perioden bestått av fem ordinarie ledamöter 
och lika många ersättare. Samtliga ledamöter utses av kommunfullmäktige i 
Strömsunds kommun. Verkställande direktör har informerat 
kommunstyrelsen om bolagets verksamhet 2018-10-23 § 188. 
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