
 
 
 
 
 
 

 

Antal: 49 Utsändningsdag: Fredagen den 30 november 

 

Kallelse/Underrättelse       
 

till Sammanträde 

   

 

 

 Kommunfullmäktige 
 

 
 

2018 V 50 

 

Onsdag 

12 

December 

 
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 12 de-
cember 2018, klockan 14.00 i Virveln på Folkets Hus, Strömsund. 
 
Klockan 12.00-14.00 i Oasen Folkets Hus: 
•  Gemensam lunch med anställda och förtroendevalda som tjänst-
gjort minst 25 år i kommunen samt utdelning av gåvor. 
 
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 

Icke tjänstgörande ersättare som tänker delta på lunchen behöver meddela detta 
senast den 5 december. Anmälan av specialkost görs både av ledamöter också er-
sättare som närvarar på lunchen senast den 5 december.  
 

Vid anmälan eller förhinder ring 0670-161 06 eller 161 10 i så 
god tid som möjligt! 
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Plats och tid Onsdagen den 12 december 2018, klockan 14.00, Virveln, Folkets Hus, 
För sammanträde Strömsund 
  

Klockan 12.00-14.00 i Oasen Folkets Hus: 

 Gemensam lunch med anställda och förtroendevalda som tjänst-
gjort minst 25 år i kommunen samt utdelning av gåvor. 

 

 

1.  Upprop 

 

 

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

 

 

3. Sammanträdets kungörande 

 

 

4. Information från kommunrevisionen  

 

 

5. Medborgarförslag - för området vid tennisplan  

KS § 217/2018 
 

 Bilaga sid. 1-3 
 

 

6. Medborgarförslag – Hundpark  

KS § 218/2018 
 

 Bilaga sid. 4 
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7. Uppdatering av VA-taxan 

KS § 227/2018 
 

 Bilaga sid. 5-20 
 
 

8. Revidering av Strömsunds kommuns avfallsplan 

KS § 228/2018 
 

  Bilaga sid. 21-24 
 
Den reviderade avfallsplanen finns på intranätet och på hemsidan. 

 
 
 

9. Ägardirektiv för Jämtlands Räddningstjänstförbund 2019 

KS § 232/2018 
 

 Bilaga sid. 25-37 
 
 

10. Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria lä-
kemedel 

KS § 233/2018 
 

 Bilaga sid. 38-46 
 
 

11. Tilläggsäskande för ökade kostnader inom Barn-, kultur- 
och utbildningsförvaltningen 

KS § 234/2018 
 

 Bilaga sid. 47-51 
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12. Avgifter för företag i simhallarna 

KS § 235/2018 
 

 Bilaga sid. 52-54 
 

 
13.  Medborgarförslag – Rösta om höghus i Strömsund 

 
  Bilaga sid. 55 

 

 

14. Ordning för inkallande av ersättare 

KFVB § 8/2018 

 
 

15. Yttranderätt för ej tjänstgörande ersättare i styrelser och 
nämnder och kommunfullmäktige 

KFVB § 9/2018 

 
 

16. Val av särskild budgetberedning för kommunrevisionen 
för åren 2019-2022 

KFVB § 10/2018 

 
 

17. Val av kommunstyrelsen för åren 2019-2022 samt kommu-
nalråd 

KFVB § 11/2018 

 
 

18. Firmatecknare för åren 2019-2022 

KFVB § 12/2018 
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19. Val av barn-, kultur- och utbildningsnämnden för åren 
2019-2022 

KFVB § 13/2018 

 
 

20. Val av miljö- och byggnämnden för åren 2019-2022 

KFVB § 14/2018 

 

 

21. Val av socialnämnden för åren 2019-2022 

KFVB § 15/2018 

 
 

22. Val av valnämnden för åren 2019-2022 

KFVB § 16/2018 

 
 

23. Val av överförmyndare för åren 2019-2022 

KFVB § 17/2018 

 
 

24. Val av gemensam nämnd för närvård Frostviken för åren 
2019-2022 

KFVB § 18/2018 

 
 

25. Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen för tä-
tortsförhållanden för åren 2019-2022 

KFVB § 19/2018 
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26. Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen för jord- 
och skogsbruksfrågor för åren 2019-2022

KFVB § 20/2018 

27. Val av ledamot och ersättare samt revisor i bostadsrättsför-
eningen Rönnen, Strömsund, för åren 2019-2022

KFVB § 21/2018 

28. Val av ledamot och ersättare samt revisor i Riksbyggens
bostadsrättsförening Storgatan 4-8 i Strömsund för åren
2019-2022

KFVB § 22/2018 

29. Val av ombud och ersättare i föreningsstämman med Före-
ningen Sveriges Vattenkraftskommuner för åren 2019-2022

KFVB § 23/2018 

30. Val av ledamot och ersättare i Gemensam nämnd för upp-
handlingssamverkan för åren 2019-2022

KFVB § 24/2018 

31. Val av ledamöter och ersättare i gemensam nämnd för
samverkan inom drift och service, utveckling samt special-
istfunktioner för åren 2019-2022

KFVB § 25/2018 
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32. Val av ombud till årsstämman med Inlandsbanan AB för
tiden t.o.m. årsstämman 2023

KFVB § 26/2018 

33. Val av ombud och ersättare i Inlandstinget för åren 2019-
2022 

KFVB § 27/2018 

34 Val av ledamot och ersättare i Jägareförbundet Mittnorr-
land, Strömsunds jaktvårdskrets, för åren 2019-2022

KFVB § 28/2018 

35. Val av ledamot och revisor i direktionen för Jämtlands
Räddningstjänstförbund för åren 2019-2022

KFVB § 29/2018 

36. Val av ombud till förenings- och årsstämman med Kom-
muninvest för tiden t.o.m. årsstämman 2023

KFVB § 30/2018 

37. Val av ombud till Kooperativ Utveckling för åren 2019-
2022 

KFVB § 31/2018 

38. Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet Part-
nerskap Inlands direktion för åren 2019-2022

KFVB § 32/2018 
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39. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för samordnings-
förbundet i Jämtlands län för tiden 2019-2022

KFVB § 33/2018 

40. Val av ledamot och ersättare till Regionens samverkansråd
för åren 2019-2022

KFVB § 34/2018 

41. Val av ledamot och ersättare Primärkommunala samver-
kansrådet för åren 2019-2022

KFVB § 35/2018 

42. Val av suppleant i styrelsen för ServaNet AB för tiden
2019-2022

KFVB § 36/2018 

43. Val av styrelsen för Jämtlands Värme AB för tiden t.o.m.
årsstämman 2023

KFVB § 37/2018 

44. Val av ombud till bolagsstämman för Jämtlands Värme
AB för tiden t.o.m. bolagsstämman 2023

KFVB § 38/2018 

45. Val av lekmannarevisor och ersättare för Jämtlands Värme
AB för tiden t.o.m. årsstämman 2023

KFVB § 39/2018 



FÖREDRAGNINGSLISTA 

Blad nr 

Kommunfullmäktige 2018-12-12 9

46. Val av styrelsen för Strömsunds Hyresbostäder AB för ti-
den t.o.m. årsstämman 2023

KFVB § 40/2018 

47. Val av ombud till bolagsstämman för Strömsunds Hyres-
bostäder AB t.o.m. bolagsstämman 2023

KFVB § 41/2018 

48. Val av lekmannarevisor och ersättare för Strömsunds Hy-
resbostäder AB för tiden t.o.m. årsstämman 2023 

KFVB § 42/2018 

49. Val av styrelsen för Strömsunds Utvecklingsbolag AB för
tiden t.o.m. årsstämman 2023

KFVB § 43/2018 

50. Val av ombud till bolagsstämman för Strömsunds Ut-
vecklingsbolag AB t.o.m. bolagsstämman 2023

KFVB § 44/2018 

51. Val av lekmannarevisor och ersättare för Strömsunds Ut-
vecklingsbolag AB för tiden t.o.m. årsstämman 2023

KFVB § 45/2018 

52. Eventuella motioner/medborgarförslag/interpellat-
ioner/frågor som kommit in efter utskick av kallelsen
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53. Delgivningar 

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

Budget 2018   1 040 000:- 
Överskott Strömsunds turism 2017  -64 000:- 
Lekpark i Rossön, KF § 54/2018 -560 000:- 
Tjänsteperson i beredskap, KF § 53/2018 -213 000:- 

Återstår      207 000:- 

Elisabeth Lindholm Viktor Sjödin 
Ordförande Sekreterare 
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Justering (Sign) 

  

§ 217 Dnr 2018.135 250 
 
Medborgarförslag - för området vid tennisplan 
 
Gun Skogsberg har i ett medborgarförslag föreslagit ett antal åtgärder för 
att göra området vid tennisbanan – även kallad Tingshusbacken – mer at-
traktivt.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 185/2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Medborgarförslaget anses besvarad enligt upprättat förslag. Bilaga 

_____ 
 
 
 
 
 
 

  



  
Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2018-10-27 
 
 

1 (1) 
 
Vårt dnr 2018.135 
 
 

 

  

  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 

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

  
 

Yttrande över Medborgarförslag – Området vid tennisbanan 

Gun Skogsberg har i ett medborgarförslag föreslagit ett antal åtgärder för att 
göra området vid tennisbanan – även kallad Tingshusbacken – mer attraktivt.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 24 april 2018, § 90, att upprätta ett markanvis-
ningsavtal för del av Strömsund 2:26 med Strömsunds hyresbostäder AB. 
 
Om markanvisningsavtalet kommer att realiseras och del av fastigheten säljas 
kommer några av de förslag som redovisas i medborgarförslaget inte kunna ge-
nomföras. 
 

1. Boulebanan kommer att flyttas 
2. Tennisbanan kommer att finnas kvar 
3. Labyrint kommer inte att kunna uppföras vid nuvarande placering av 

boulebanan. 
4. Lekplatsen föreslås att flyttas något åt väster o kompletteras. 
5. Bord o bänkar kan då komplettera lekplatsen. 
6. Tant Annys hus ägs av Hembygdsföreningen och huset ska flyttas till Hem-

bygdsgården. 
7. Information om Tinghusbackens lekplats bör finnas med i den ordinarie 

samhällsinformationen om Strömsunds tätort. 
 
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarad. 
 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 218 Dnr 2018.134 331 
 
Medborgarförslag - Hundpark 
 
Ett medborgarförslag angående uppförande av en hundpark i 
Strömsunds tätort har inlämnats av Anna Hammar-Sjödin, Tara Sjödin, 
Bernt-Olof Sjödin samt Tuva Jonsson.  
 
Strömsunds kommun har inte för avsikt att uppföra och sköta en hund-
park i Strömsunds tätort.  
 
Kommunen kan upplåta mark med vidhängande nyttjanderättsavtal till 
en förening som är beredd att uppföra och sköta en hundpark. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 187/2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Medborgarförslaget avslås enligt upprättat förslag. Bilaga 

_____ 
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  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 

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

  
 

Yttrande över Medborgarförslag – Hundpark 

Ett medborgarförslag angående uppförande av en hundpark i Strömsunds 
tätort har inlämnats av Anna Hammar-Sjödin, Tara Sjödin, Bernt-Olof Sjödin 
samt Tuva Jonsson. 
 
Förslagsställarna tydliggör inte vem som skall uppföra och sköta en hundpark 
utan beskriver ett behov och att det skulle uppskattas av hundägare – både bo-
fasta o turister.  
 
Strömsunds kommun har inte för avsikt att uppföra och sköta en hundpark i 
Strömsunds tätort. Kommunen kan upplåta mark med vidhängande nyttjande-
rättsavtal till en förening som är beredd att uppföra och sköta en hundpark. 
 
Medborgarförslaget avslås därmed. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 227 Dnr 2018.374 346 
 
Uppdatering av VA-taxan 
 
VA-taxan i Strömsunds kommun är senast uppdaterad 2006 vilket inne-
bär att bland annat ny lagstiftning tillkommit, framför allt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster, samt allt strängare krav som ställs 
i syfte att bibehålla god hälsa och miljö. 
 
Beloppen i taxan har sedan 2006 endast uppräknats utifrån index och 
täcker inte längre det behov av intäkter som behövs för att upprätthålla 
god kondition i anläggningarna och möta hälso- och miljökrav. Därför har 
en övergripande översyn över kostnads- och taxeutveckling gjorts base-
rad på AVA-enhetens investeringsplan för VA-verksamheten.  
 
Detta  innebär att taxan för 2020 kan ligga kvar i samma nivå som 2019 
när det gäller brukningsavgifterna. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 196/2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Taxan för vatten och avlopp uppräknas enligt bifogade förslag för 2019 
och 2020 gällande anläggningsavgifterna. För brukningsavgifterna förslås 
att förslag 2019 c antas. Bilaga 
_____ 
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Titel: VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 

 

 
 
 

Id nr: 5:2 Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare 
Version: 1.0 Fastställd: 2006-03-01, 13  Uppdateras: 

 

OBS! Indexuppräknas 
 

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanlägg- 
ningar 

 

Antagen av kommunfullmäktige den 1 mars 2006 
Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Strömsunds 
kommun. Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av teknik- och 
serviceförvaltningen, nedan kallad VA-verksamheten. 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Strömsunds kommun. 

 
Innehållsförteckning, § 
1-4 Allmänt 
5-11 Anläggningsavgifter 
12-18 Brukningsavgifter 
19 Särskilda omständigheter 
20 Taxans införande 

 
Allmänt 

 

§ 1 
 

För att täcka nödvändiga kostnader för Strömsunds kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet inom 
anläggningens verksamhetsområde eller annan avgiftsskyldig betala 
avgifter enligt denna taxa. 

 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. 

 

 

§ 2 
 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 

 

§ 3 
 

I dessa taxeföreskrifter avses med  
 

Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är be- 
byggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsända- 
mål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller hu- 
vudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas 
för vissa andra ändamål såsom: 

 

Kontor Förvaltning Hantverk Utbildning 
Butiker Utställningslokaler Sjukvård Kyrkor 
Hotell Restauranger Omsorg Samlingslokaler 
Småindustri Stormarknader Sporthallar  
      



2 (10) 
Titel: VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 

 

 

Id nr: 5:2 
 

Annan fastighet är industrifastighet och aktiva jord- och skogsbruksfas- 
tigheter som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostads- 
ändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.  
 
Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för be- 
byggande, men ännu ej bebyggts. 
 
Byggnadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelse-
hänseende bildar en enhet, exempelvis en lägenhet. I fråga om sådana 
utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som 
används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål och där begreppet 
lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje 
påbörjat 300-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054: 
2009 som en byggnadsenhet. 

 
VA-avgifter på campinganläggningar 

 
Samtliga ytor per anslutningspunkt sammanräknas, den totala ytan på 
byggnaderna delas med bruttoarean 300 m2 och avrundas uppåt till 
närmaste heltal för att få antalet byggnadsenheter, vilket ligger till grund 
för byggnadsenhetsavgiften för campinganläggningarna. 

 
§ 4 

 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 
 

Ändamål Anläggnings- Bruknings- 
avgift avgift 

 

V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp Ja Nej 
från fastighet    

Dg, dagvattenavlopp från allmänna Nej Nej 
platser såsom gator, vägar, torg och    

parker    

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträ- 
der när VA-verksamheten upprättat förbindelsepunkt för ändamålet 
och underrättat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

 
Härvid förutsätts att samtliga i § 24 första stycket 1 och 2 i lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för 
avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

 
4.3 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den 
tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
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Id nr: X:X 
Anläggningsavgifter (§§ 5 – 11) 
 
§ 5 

5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall 
betalas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisled- 
ningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
   

 
Alla tre ändamål 

Inkl. moms 
 

50 000 kr 

Exkl. moms 
 

40 000 kr 
Två ändamål 
Antingen V eller S 
Enbart Df 

40 000 kr 
30 000 kr 
20 000 kr 

32 000 kr 
24 000 kr 
16 000 kr 

 

b) 
 

En avgift per byggnadsenhet 
varav 
- vatten (V) 

13 750 kr 
 

45 % 

 

11 000 kr 

  - spillvatten (S) 55 %  

 

c) 
 

En avgift per m2 tomtyta 
varav 
- vatten (V) 

6,25 kr 
 

45 % 

 

5,00 kr 

  - spillvatten (S) 55 %  

     

d) En avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 Alla tre ändamål   18 750 kr        15 000 kr 

 Två ändamål 15 000 kr        12 000 kr 

 Antingen V eller S 11 250 kr          9 000 kr 

 Enbart Df   7 500 kr          6 000 kr 
 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter för- 
delas servisavgiften enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, ny- 
byggnadskarta eller annan karta som VA-verksamheten godkänner. 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar sum- 
man av avgifterna enligt 5.1 a) b) och d). 

 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ytterligare avgift ut 
enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger. Vid  
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tillämpning av begränsningsregeln inräknas de sammanlagda avgifter- 
na för tillkommande servisledningar ej till högre belopp än 100 % av 
avgifterna enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfäl- 
len och avgifterna därmed blivit högre. 

 
5.4 Antalet byggnadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka 
bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som VA-
verksamheten godkänner. För definition av byggnadsenhet se § 3. 

 
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter betalas avgifter enligt 5.1 a) och 5.1 d). 

 
5.6 Ökas fastighets tomtyta betalas avgift enligt 5.1 c) för tillkomman- 
de tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall 
anses vara tidigare betald. 

 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begräns- 
ningsregeln i 5.3. 

 

 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller er- 
sätts riven bebyggelse på fastighet, betalas avgift enligt 5.1 b) för varje 
tillkommande byggnadsenhet. 

 
§ 6 

 

6.1 För annan fastighet skall anläggningsavgift betalas. 
 

Avgift utgår per fastighet med: 
 

a) En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisled- 
ningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
   

 
Alla tre ändamål 

Inkl. moms 
 

50 000 kr 

Exkl. moms 
 

40 000 kr 
Två ändamål 
Antingen V eller S 
Enbart Df 

40 000 kr 
30 000 kr 
20 000 kr 

32 000 kr 
24 000 kr 
16 000 kr 

 

b) 
 

En avgift per m2 tomtyta 
varav 
- vatten (V) 

25,00 kr 
 

45 % 

 

20,00 kr 

  - spillvatten (S) 55 %  

     

d) En avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 Alla tre ändamål   18 750 kr        15 000 kr 

 Två ändamål 15 000 kr        12 000 kr 

 Antingen V eller S 11 250 kr          9 000 kr 

 Enbart Df   7 500 kr          6 000 kr 
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Servisavgift 5.1 a 100 % 
  6.1 a 100 % 
Tomtyteavgift 5.1 c 100 % 
  6.1 b 70 % 
Byggnadsenhetsavgift 5.1 b 0 % 

Förbindelsepunktsavgift 5.1 d 100% 

  6.1 c 100% 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd 
med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, 
motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på 
fastigheten. 
Anstånd med betalning av tomtyteavgift medges för viss tid, högst 
10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd 
frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och reste- 
rande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

 
Utestående belopp löper med ränta enligt § 5 räntelagen (SFS 1975:635) 
från den dag anståndet beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter 
utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter betalas avgift enligt 6.1 a) och 6.1 c) 

 
6.6 Ökas fastighets tomtyta betalas avgift enligt 6.1 b) för tillkom- 
mande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte 
skall anses vara förut betald. 

 
§ 7 

 

7.1 För obebyggd fastighet inom detaljplan skall del av full 
anläggningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar sum- 
man av avgifterna 5.1 a) b) och d), jfr 5.3 andra stycket 
begränsningsregel för maximal tomtyteavgift. 

 

 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter betalas enligt 
följande:  

Tomtyteavgift 5.1 c 0 % 
  6.1 b 30 % 
Byggnadsenhetsavgift 5.1 b 100 % 
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Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 

Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om be- 
gränsningsregeln för tomtyta i 5.3 andra stycket så medger. 

 
 

§ 8 
 

8.1 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldig- 
het inte tidigare förelegat, betalas avgifter enligt 5.1 och 6.1. 

 

 

8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare 
än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 5.1 
och 6.1, betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). 
Etableringsavgiften avses täcka VA-verksamhetens merkostnader till 
följd av att arbete ej utförs i samband med framdragning av övriga ser- 
visledningar. 

 
§ 9 

 

Anläggningsavgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 120,9 (2018-
07) Entreprenadindex serie 324. När detta index ändras har 
VA-verksamheten rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter med basmå- 
nad augusti, dock inte oftare än en gång årligen. Avgiftsjusteringar ut- 
över index beslutas av kommunfullmäktige. 

 
§ 10 

 

10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt skall avgift betalas inom tid som 
anges i räkning. 
 
10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på räkningen, 
skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen 
skulle ha skett. 

 

 

10.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften förde- 
las på årliga inbetalningar under viss tid, dock högst 10 år. Ränta skall 
betalas enligt § 5 räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till be- 
talning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske 
till dess ifrågavarande del av avgiften betalas. 

 
10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov 
för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. 
ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. 
Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till VA-verksamheten 
när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta ut enligt 10.2 för tiden från det två 
månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 
tilläggsavgiften betalas. 
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§ 11 
 

11.1 Om fastighetsägare begär och VA-verksamheten medger att led- 
ningar utförs på annat sätt eller försetts med andra anordningar än 
verksamheten bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt 
arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

 
11.2 Om fastighetsägare begär och VA-verksamheten medger att ny 
servisledning skall utföras i stället för redan befintlig, skall fastighets- 
ägaren betala dels den nya servisledningens allmänna del med det av- 
drag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens 
ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens all- 
männa del. 

 
11.3 Om VA-verksamheten anser det nödvändigt att anlägga ny servis- 
ledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är verksam- 
heten skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens 
del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag 
som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder 
och skick. 
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Id nr: X:X 

Brukningsavgifter (§§ 12-18) 
 

§ 12 
 

12.1 För bebyggd fastighet skall brukningsavgift betalas. 
 

Avgift utgår per fastighet med: 
 

 

Inkl. moms Exkl. moms 
 

a) 
 
b) 

En fast grundavgift per år 
 

En avgift per m3 levererat vatten 

1 478 kr 
 
31,56 kr 

1 182 kr 
 
  25,25 kr 

  varav 
- vatten (V) 45 % 

 

  - spillvatten (S) 55 %  

 

c) 
 

En avgift per år och byggnads- 
enhet* för bostadsfastighet och 
därmed jämställd fastighet 
varav 
- vatten (V) 

2 215 kr 
 
 
 

 
45 % 

 

1 772 kr 

  - spillvatten (S) 55 %  

 

d) 
 

En avgift per år och varje påbörjad 
m2 tomtyta för annan fastighet 
varav 
- vatten (V) 

1,48 kr 
 
 
 

45 % 

 

   1,18 kr 

  - spillvatten (S) 55 %  

 

*För definition av byggnadsenhet se § 3. 
 

12.2 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, ny- 
byggnadskarta eller annan karta som VA-verksamheten godkänner. 

 

 

12.3 Har VA-verksamheten bestämt att vattenförbrukningen för be- 
byggd fastighet tills vidare inte skall fastställas genom mätning, tas av- 
gift enligt 12.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/byggnads- 
enhet i permanentbostad och med 50 m³/byggnadsenhet för fritidsbo- 
stad. För definition av byggnadsenhet se § 3.
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Id nr: X:X 
 

12.4 För s.k. byggvatten skall vattenförbrukningsavgift betalas enligt 
12.1 b). Om mätning inte sker antas den förbrukade vattenmängden 
uppgå till 30 m3 per byggnadsenhet. 

 
12.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall en årlig 
avgift betalas med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften 
enligt 12.1 a). Beloppet avrundas till närmaste heltal kronor. 

 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

 
12.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mä- 
taren härvid godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av under- 
sökningskostnaderna betala ett belopp motsvarande 50 % av den fasta 
avgiften enligt 12.1 a). Beloppet avrundas till närmaste heltal kronor. 

 
12.7 För spillvattenmängd, som enligt VA-verksamhetens medgivande 
avleds till dagvattennätet (kylvatten o dyl.), skall avgift betalas med 
30 % av avgiften enligt 12.1 b). Beloppet avrundas till närmaste heltal 
ören. 

 
§ 13 

 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levere- 
rad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden 
till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp betalas efter den 
mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens be- 
kostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat 
sätt som överenskommits mellan VA-verksamheten och fastighetsäga- 
ren. 

 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras ef- 
ter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mel- 
lan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

 

 

§ 14 
 

För obebyggd fastighet skall brukningsavgift betalas enligt 12.1 a). 
 

§ 15 
 

Har VA-verksamheten på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd el- 
ler har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vatten- 
tillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av VA- 
verksamheten debiteras följande avgifter: 
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Id nr: X:X 
 Inkl. moms  Exkl. moms 
Nedtagning och uppsättning av vattenmätare 
Byte av skadad mätare  1 000 kr  800 kr 
Avstängning och påsläpp av vattentillförsel  1 000 kr  800 kr  
Montering och demontering av strypbricka i  1 000 kr  800 kr 
vattenmätare 
Länsning av vattenmätarbrunn 750 kr   600 kr 

 
Hyra av ståndrörsmätare (exklusive vatten) 
- årsavgift Självkostnadspris 
- avgift per dygn Självkostnadspris 

 
Vid inställelse utanför ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte var 
tillgängligt under ordinarie arbetstid, skall avgiften ökas med 50 % för 
att täcka VA-verksamhetens merkostnader. 

 
§ 16 

 
Brukningsavgifter enligt § 12 är baserade på indextalet 329,63 (2018-08) i 
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras har VA-verksamheten  
rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter med basmånad augusti, dock 
inte oftare än en gång årligen. Avgiftsjusteringar utöver KPI beslutas av 
kommunfullmäktige. 

 
§ 17 

 
Avgift enligt 12.1 a) c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, 
tertial eller halvår enligt beslut av VA-verksamheten. Avgift enligt 12.1 
b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vatten- 
mängd eller annan grund som anges i §§ 12 och 13. 

 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkning, skall dröjs- 
målsränta betalas enligt § 6 räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett. 
 
Sker enligt VA-verksamhetens beslut mätaravläsning inte för varje de- 
bitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbruk- 
ning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning 
skall ske i genomsnitt minst en gång per år. 

 
Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran 
med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
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Id nr: X:X 
 

§ 18 
 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att 
underlätta eller möjliggöra hens brukande av anläggningen i visst fall 
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av 
fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
 
Särskilda omständigheter 
 
§ 19 

 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från 
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 eller 
12-14 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren 
eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§20 

 
Taxans införande 

 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019. De brukningsavgifter 
enligt 12.1, 12.4, och 12.6 samt § 13, som är baserade på uppmätning 
hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den 
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut 
efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och VA-huvudmannen beträf- 
fande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och 
miljödomstolen jämlikt § 53 vattentjänstlagen. 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2018-11-27  23
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 228 Dnr 2018.339 450 
 
Revidering av Strömsunds kommuns avfallsplan 
 
För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller 
en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Naturvårdsverket har infört 
nya föreskrifter om kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2). Kommunens 
avfallsplan behöver därför revideras. Avfallsplanen tar upp kommunens 
mål inom avfallsområdet för åren 2019 till 2022 samt hur dessa mål ska 
uppfyllas. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 197/2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Det reviderade förslaget till avfallsplan godkänns.  
 _____ 
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§ 232 Dnr 2018.519 170 
 
Ägardirektiv för Jämtlands Räddningstjänstförbund 2019 
 
Förslag till ägardirektiv 2019 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har 
upprättats.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att förslag till ägardirektiv 2019 godkänns. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Förslag till ägardirektiv 2019 för Jämtlands Räddningstjänstförbund god-
känns.  
 
_____ 
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§ 233 Dnr 2018.550 700 
 
Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läke-
medel 

Regeringen föreslår i proposition 2017/18:156 att tobakslagen och lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag 
om tobak och liknande produkter och riksdagen förväntas ta beslut enligt 
propositionen den 12 december 2018. 
 
De flesta av de nuvarande bestämmelserna förs över till den nya lagen. I 
propositionen föreslår regeringen även åtgärder som ska minska använd-
ningen av tobak; 
 

• Regeringen föreslår att bara den som har tillstånd får driva detalj- 

och partihandel med tobak. 

• Rökförbud vidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus: 

bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektiv-

trafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek. 

• Rökförbudet vidgas till att omfatta bland annat elektroniska ciga-

retter, örtprodukter för rökning med mera. 

• Kommersiell marknadsföring av tobak försvinner i affär. Att visa 

upp förpackningar blir dock fortsatt tillåtet. 

I propositionen lämnar regeringen förslag på genomförande av to-

baksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärk-

ning. 

• Regeringen föreslår att förpackningar med portionsförpackat snus 

ska innehålla minst 20 portioner. 

 
Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2019, förutom bestäm-
melserna om spårbarhet och märkning som förslås träda i kraft den 20 
maj 2019 för cigaretter och rulltobak och den 20 maj 2024 för andra to-
baksvaror. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt socialnämn-
dens förslag. 
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§ 233 forts. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Fastställer ny taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läke-
medel under förutsättning att riksdagen beslutar att lag om tobak och 
liknande produkter, enligt proposition 2017/18:156, ska träda i kraft från 
och med den 1 januari 2019. 
_____ 
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§ 234 Dnr 2018.377 041 
 
Tilläggsäskande för ökade kostnader inom Barn-, kultur- och 
utbildningsförvaltningen 

Ökade kostnader medför att budgeten kommer att överskridas med 4,1 
miljoner kronor under 2018. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
begär därför ett tilläggsanslag på motsvarande summa. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att ansökan avslås och barn-, kultur- och utbild-
ningsförvaltningen måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och 
redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Ansökan om tilläggsanslag avslås. 

 
2. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen måste aktivt arbeta med 

att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje 
budgetuppföljning. 
 

_____ 
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§ 235 Dnr 2018.381 811 

Avgifter för företag i simhallarna. 

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till av-
gifter för företag som hyr simhallar i Strömsunds kommun. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt barn-, kultur- 
och utbildningsnämnden förslag med tillägget att nolltaxa gäller för före-
ningar.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa för simhallarna godkänns. 

2. Nolltaxa gäller för föreningar.
_____ 
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§ 34 Dnr 2018.540 113 
 

Val av ledamot och ersättare till Regionens samverkansråd för 
åren 2019-2022 
 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige  
 
1. Som ledamot utses Susanne Hansson (s), Strömsund. 
 
2. Som ersättare utses Mats Gärd (c), Fyrås. 

 
 

_____  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  3  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 8 Dnr 2018.540 113 

 
Ordning för inkallande av ersättare 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Följande regler om ersättares inkallande till tjänstgöring skall gälla för de 
val av nämnder och styrelser som förrättas för mandatperioden 2019-2022. 
 
För ledamot tillhörande  inträder ersättare i nedan an- 
nedanstående partigrupp given partigruppsordning 
 
Socialdemokraterna   V, C, M, RD, SD  
Centerpartiet    M, RD, S 
Moderaterna    C, RD, S, V, SD 
Vänsterpartiet    S, C, M, RD, SD 
Sverigedemokraterna  RD, M, C, V, S    
Rättvis Demokrati   M, C, SD, V, S 
 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens 
protokoll. 
 
Ifrågavarande tillvägagångssätt skall tillämpas om det i lag eller författning 
inte föreskrivs annat om inkallande till tjänstgöring. 
 
_____  
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  4  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 9 Dnr 2018.540 113  
 
Yttranderätt för ej tjänstgörande ersättare i styrelser och 
nämnder och kommunfullmäktige 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 

Icke tjänstgörande ersättare skall under mandatperioden 2019-2022 ha 
yttranderätt i kommunens styrelser och nämnder samt i kommunfull-
mäktige. 
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  5  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 10 Dnr 2018.540 113 
  
Val av särskild budgetberedning för kommunrevisionen för 
åren 2019-2022 
 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Som ledamöter utses 
 
1  Elisabeth Lindholm (s), Strömsund 
2  Lennart Oscarsson (s), Hammerdal 
3  Lars-Eric Bergman (m), Hoting 
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  6  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 11 Dnr 2018.540 113  
 
Val av kommunstyrelsen för åren 2019-2022 samt kommu-
nalråd 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Som ledamöter utses 
 
1    Susanne Hansson (s), Strömsund 
2   Göran Bergström (s), Strömsund 
3    Rebecca Sjöstedt (s), Hoting  
4    Bertil Johansson (s), Hammerdal 
5    Gudrun Hansson (s), Strömsund    
6   Bengt-Åke Persson (s), Strömsund     
7    Sara Edvardsson (s), Hammerdal 
8    Peter Frost (v), Strömsund 
9 Mats Gärd (c), Fyrås 
10 Kerstin Engqvist (c), Hoting   
11 Göran Espmark (c), Äspnäs   
12 Simon Högberg (m), Strömsund  
13 Håkan Espmark (m), Äspnäs 
14  Göran Edman (rd), Hoting 
15 Veronica Berglund (sd), Strömsund 
 
2.  Som personliga ersättare utses 
 
1    Jimmy Gustavsson (s), Hammerdal    
2    Gudrun Andreasson (s), Norråker    
3  Bertil Forsmark (s), Gäddede  
4    Inga-Maj Persson (s), Strömsund   
5    Roger Kristofersson (s), Strömsund   
6    Desiree Edin (s), Strömsund   
7   Oscar Hammar (s), Strömsund 
8  Kerstin Sjöberg (v), Strömsund 
9 Marita Granqvist (c), Jormlien   
10 Lars Lindberg (c), Strömsund    
11 Nils-Bengt Nilsson (c), Backe   
12 Jan-Olof Olofsson (m), Solberg 
13 Marian Stranne (m), Görvik 
14 Anders Bryntesson (rd), Rossön 
15  Steve Svensson (sd), Strömsund 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  7  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 11 forts. 

 
3.  Som ordförande utses Susanne Hansson tillika kommunalråd. 
 
4.  Som 1:e vice ordförande utses Göran Bergström tillika kommunalråd. 
 
5.  Som 2:e vice ordförande utses Mats Gärd tillika kommunalråd i oppo-

sition. 
 
_____  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  8  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 12 Dnr 2018.540 113 

 

Firmatecknare för åren 2019-2022 

Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Som firmatecknare utses Susanne Hansson (s). 

 
2. Som ersättare utses Göran Bergström (s), Strömsund och vakant. 

 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  9  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 13  Dnr 2018.540 113 

 

Val av barn-, kultur- och utbildningsnämnden för åren 2019-
2022 

Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Som ledamöter utses 
 
1   Lena Johansson (s), Lövberga  
2   Bertil Forsmark (s), Gäddede 
3   Petra Monwell (s), Hoting  
4 Lars-Åke Knutsson (s), Lövberga  
5   Kristina Blomberg (s), Hammerdal    
6 Roger Sannemo (s), Strömsund  
7 Elisabeth Hägglund (s), Strömsund 
8 Ragnar Lif (c), Kyrktåsjö   
9 Hassan Albitar (c), Strömsund  
10 Eira Roos (c), Strömsund  
11 Marie Åhlstedt (m), Strömsund 
12 Håkan Espmark (m), Äspnäs 
13 Hans Elmbjer (sd), Skarpås  
    
2.  Som personliga ersättare utses 
 
1 Maud Fortuna (s), Fyrås    
2 Anna Ling Gustavsson (s), Hammerdal   
3 Håkan Persson (s), Kyrktåsjö 
4 Birgit Wiesel (s), Strömsund.  
5 Anette Johansson (s) Backe    
6 Susanne Zakariasson (s), Strömsund   
7    Raywa Boshara (s), Strömsund  
8    Lars Lif (c), Hoting 
9 Kowsar Amiri (c), Strömsund 
10  Christina Åhren (c), Backe 
11 Lisa Nordström (m), Tullingsås 
12 Anders Andree (m), Strömsund 
13 Christer Norden (sd), Gisselås   



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  10  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 13 forts. 

 
3.  Som ordförande utses Lena Johansson. 
 
4. Som vice ordförande utses Ragnar Lif. 

 
_____ 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  11  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 14 Dnr 2018.540 113 

 
Val av miljö- och byggnämnden för åren 2019-2022 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Som ledamöter utses 
 
1 Lars Andreasson (s), Norråker  
2  Maud Persson (s), Tullingsås  
3  Kerstin Andersson Hedström (v), Söredsta 
4 Magnus Svensson (c), Gåxsjö 
5 Herman Holmquist (m), Strömsund 
 
2.  Som personliga ersättare utses 
 
1  Kurt Jonsson (s), Strömsund 
2 Zelim Ismailov (s), Hammerdal 
3 Bengt Blom (s), Gäddede 
4 Leif Jonsson (c), Görvik 
5  Jan-Olof Olofsson (m), Solberg 
 
3.  Som ordförande utses Lars Andreasson 
 
4.  Som vice ordförande utses Magnus Svensson. 
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  12  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 15  Dnr 2018.540 113 

 
Val av socialnämnden för åren 2019-2022 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Som ledamöter utses 
 
1    Karin Näsmark (s), Havsnäs 
2    Tomas Jangenmalm (s), Strömsund 
3 Deanne Edin (s), Hammerdal 
4 Marie Gabrielsson (s), Strömsund 
5 Eva Holmgren, (s), Havsnäs 
6  Carina Andersson (s), Strömsund 
7  Mona Olofsson (v), Strömsund 
8 Åse Ehnberg (c), Strömsund 
9 Jan-Gunnar Eliasson (c), Hallviken 
10 Pernilla Persson (c), Strömsund 
11 Eva Sjölander (m), Rossön 
12 Catarina Espmark (m), Äspnäs  
13 Mikael Säbom (sd), Kärrnäset   
 
2.  Som personliga ersättare utses 
 
1  Månica Näslund (s), Strömsund    
2 Mona Asservall (s), Strömsund 
3  Elli Eklund (s), Hammerdal   
4   Bernt Nygren (s), Strömsund  
5    Isabella Bonér (s), Strömsund 
6    Jörgen Olofsson (s), Strömsund 
7 Simon Eriksson (v), Rossön 
8    Lars Lindberg (c), Strömsund 
9    Leif Jonsson (c), Görvik 
10 Inga-Brith Nilsson (c), Strömsund 
11  Maria Sandberg (m), Strömsund 
12 Henrik Johansson (m), Ede   
13 Hans Elmbjer (sd), Skarpås 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  13  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 15 forts. 

 
3.  Som ordförande utses Karin Näsmark. 
 
4.  Som vice ordförande utses  Eva Sjölander. 

_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  14  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 16 Dnr 2018.540 113  
 
Val av valnämnden för åren 2019-2022 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Som ledamöter utses 
 
1    Marie Gabrielsson (s), Strömsund 
2  Deanne Edin (s), Strömsund  
3   Bertil Forsmark (s), Gäddede 
4    Inga-Maj Persson (s), Strömsund 
5 Lars Lif (c), Kyrktåsjö 
6   Tore Olofsson (c), Strömsund 
7    Herman Holmqvist (m), Strömsund 
 
2.  Som personliga ersättare utses  
 
1    Eskil Näslund (s), Hoting 
2  Desiree Edin (s), Strömsund 
3    Christina Mårtensson (s), Strömsund 
4 Kurt Jonsson (s), Strömsund 
5 Kerstin Engqvist (c), Hoting 
6   Kristina Widborg Ahlstrand (c), Kyrktåsjö 
7  Marian Stranne (m), Görvik   
 
3. Som ordförande utses Marie Gabrielsson. 
 
4. Som vice ordförande utses Lars Lif. 
 
_____ 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  15  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 17 Dnr 2018.540 113 
 
Val av överförmyndare för åren 2019-2022 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Som överförmyndare utses Angelica Texmo. 
 
2.  Som ersättare utses Christina Olofsson. 
 
_____  
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  16  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 18 Dnr 2018.540 113  
 
Val av gemensam nämnd för närvård Frostviken för åren 
2019-2022 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Som kommunens ledamöter utses 
 
1 Ardis Lindman (s), Gäddede  
2 Karin Näsmark (s), Havsnäs  
3  Marita Granqvist (c), Jormlien 
 
2.  Som kommunens personliga ersättare utses 
 
1 Marie Gabrielsson (s), Strömsund 
2 Inga-Maj Persson (s), Strömsund   
3  Håkan Berglund (m), Gussvattnet 
 
3. Som ordförande utses Ardis Lindman. 
 
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  17  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 19 Dnr 2018.540 113 
 

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen för tätorts-
förhållanden för åren 2019-2022 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Som gode män utses 
 
1  Lars- Erik Ling (s), Hammerdal  
2 Bertil Forsmark (s), Gäddede 
3 Anders Andree (m), Strömsund   
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  18  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 20 Dnr 2018.540 113 
 
Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen för jord- 
och skogsbruksfrågor för åren 2019-2022 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Som gode män utses 
 
1  Lars- Erik Ling (s), Hammerdal  
2  Sievert Westman (s), Tjärnnäset 
3 Jan-Olof Olofsson (m), Solberg   
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  19  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 21 Dnr 2018.540 113  
 
Val av ledamot och ersättare samt revisor i bostadsrättsför-
eningen Rönnen, Strömsund, för åren 2019-2022 
 
Valutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 
1. Som ledamot utses Elisabeth Lindholm (s), Strömsund. 
 
2. Som ersättare utses Håkan Espmark (m), Äspnäs. 

 
3. Förslag till revisorer lämnas till kommunfullmäktige den 21 februari 

2019. 
 

_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  20  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 22 Dnr 2018.540 113 

 
Val av ledamot och ersättare samt revisor i Riksbyggens bo-
stadsrättsförening Storgatan 4-8 i Strömsund för åren 2019-
2022 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Som ledamot utses Elisabeth Lindholm (s), Strömsund. 
 
2.  Som ersättare utses Tore Olofsson (c), Strömsund.  
 
3. Förslag till revisorer lämnas till kommunfullmäktige den 21 februari 

2019. 
  
_____  
 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  21  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 23     Dnr 2018.540 113 
 
Val av ombud och ersättare i föreningsstämman med  
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner för åren 2019-
2022 

 
Valutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
1.  Som ombud utses Susanne Hansson (s), Strömsund. 
 
2.  Som ersättare utses Staffan Oscarsson (c), Ösundet. 
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  22  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 24 Dnr 2018.540 113 
 

Val av ledamot och ersättare i Gemensam nämnd för upp-
handlingssamverkan för åren 2019-2022 
 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Som ledamot utses Göran Bergström (s), Strömsund. 
 
2. Som ersättare utses Mats Gärd (c), Fyrås. 
 
_____  
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  23  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 25 Dnr 2018.540 113 
 

Val av ledamöter och ersättare i gemensam nämnd för sam-
verkan inom drift och service, utveckling samt specialist-
funktioner för åren 2019-2022 
 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Som ledamot utses Susanne Hansson (s), Strömsund. 
 
2. Som ersättare utses Mats Gärd (c), Fyrås. 
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  24  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 26 Dnr 2018.540 113  
 
Val av ombud till årsstämman med Inlandsbanan AB för ti-
den t.o.m. årsstämman 2023 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Som ledamot utses Susanne Hansson  (s),  Strömsund. 
 
2. Som ersättare utses Håkan Espmark (c), Äspnäs.  
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  25  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 27 Dnr 2018.540 113  
 
Val av ombud och ersättare i Inlandstinget för åren 2019-
2022 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Som ombud utses Susanne  Hansson (s), Strömsund. 
 
2.  Som ersättare utses Christine Nilsson Lif (c), Kyrktåsjö. 
 
_____ 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  26  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 28 Dnr 2018.540 113  
 
Val av ledamot och ersättare i Jägareförbundet Mittnorr-
land, Strömsunds jaktvårdskrets, för åren 2019-2022 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Som ledamot utses Bertil Johansson (s), Hammerdal.  
 
2.  Som ersättare utses Leif Jonsson (c), Görvik. 
 
_____  
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  27  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 29 Dnr 2018.540 113 

 

Val av ledamot och revisor i direktionen för Jämtlands 
Räddningstjänstförbund för åren 2019-2022 
 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Som ledamot utses Göran Bergström  (s), Strömsund. 
 
2.  Som ersättare utses Nils-Bengt Nilsson (c), Backe. 
 
3. Förslag till revisor lämnas till kommunfullmäktige den 12 december.  
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  28  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 30 Dnr 2018.540 113  
 
Val av ombud till förenings- och årsstämman med Kommu-
ninvest för tiden t.o.m. årsstämman 2023 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 

1.  Som ombud utses Susanne Hansson (s), Strömsund. 
 
2.  Som ersättare utses Håkan Espmark (m), Äspnäs. 
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  29  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 31 Dnr 2018.540 113   
 
Val av ombud till Kooperativ Utveckling för åren 2019-2022 
 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige  
 
1.  Som ombud utses Susanne Hansson (s), Strömsund. 
 
2.  Som ersättare utses Annakarin Olsson (c), Strömsund. 
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  30  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 32 Dnr 2018.540 113 
 
Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet Partner-
skap Inlands direktion för åren 2019-2022 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige  
 
1 Som ledamot utses Susanne Hansson (s), Strömsund. 

 
2  Som ersättare utses Christina Åhren (c), Backe.  
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  31  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 33 Dnr 2018.540 113  
 
Val av ledamot och ersättare i styrelsen för samordningsför-
bundet i Jämtlands län för tiden 2019-2022 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige  
 
1  Som ledamot utses Karin Näsmark (s), Havsnäs. 
 
2  Som ersättare utses Eva Sjölander (m), Rossön. 
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  33  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 35 Dnr 2018.540 113 
 

Val av ledamot och ersättare Primärkommunala samverkans-
rådet för åren 2019-2022 
 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige  
 
1. Som ledamot utses Susanne Hansson (s), Strömsund. 
 
2. Som ersättare utses Mats Gärd (c), Fyrås. 

 
 

_____   
  
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  34  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 36  Dnr 2018.540 113 
 

Val av suppleant i styrelsen för ServaNet AB för tiden 2019-
2022 

Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Som suppleant utses Bertil Johansson (s), Hammedal. 
 
_____  
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  35  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 37  Dnr 2018.540 113 
 
Val av styrelsen för Jämtlands Värme AB för tiden t.o.m. 
årsstämman 2023 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Som ledamöter utses 
 
1 Lennart Oscarsson (s), Hammerdal    
2  Lena Gjersvold (s), Backe   
3   Jimmy Gustavsson (s), Hammerdal 
4    Göran Espmark (c), Äspnäs  
5  Jan-Olof Olofsson (m), Solberg   
 
2.  Som personliga ersättare utses 
 
1  Inga-Maj Persson (s), Strömsund 
2   Bengt-Åke Persson (s), Strömsund 
3    Oscar Hammar (s), Strömsund 
4  Anna Andree (c), Strömsund    
5 Simon Högberg (m), Strömsund  
 
3.  Som ordförande utses Lennart Oscarsson. 
 
4.  Som vice ordförande utses Göran Espmark. 
 
_____  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  36  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 38  Dnr 2018.540 113 
 
Val av ombud till bolagsstämman för Jämtlands Värme AB 
för tiden t.o.m. bolagsstämman 2023 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Som ombud utses Elisabeth Lindholm (s), Strömsund. 
 
_____  
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  37  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 39 Dnr 2018.540 113  
 
Val av lekmannarevisor och ersättare för Jämtlands Värme 
AB för tiden t.o.m. årsstämman 2023 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Förslag till revisorer lämnas till kommunfullmäktige den 21 februari 

2019. 
 
_____  
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  38  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 40   Dnr 2018.540 113   
 
Val av styrelsen för Strömsunds Hyresbostäder AB för tiden 
t.o.m. årsstämman 2023 
 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 

 
1.  Som ledamöter utses 
 
1 Bengt Bergqvist (s), Strömsund     
2    Susanne Hansson (s), Hammerdal 
3  Bertil Johansson (s), Hammerdal 
4   Månica Näslund (s), Strömsund 
5 Lars Lindberg (c), Strömsund  
6  Maria Sandberg (m), Strömsund     
7 Simon Högberg (m), Strömsund     
 
2.  Som personliga ersättare utses 
 
1  Irene Sundeqvist (s), Strömsund  
2  Per-Ingvar Wennberg (s), Norråker 
3  Christina Mårtensson (s), Strömsund  
4 Inga-Maj Persson (s), Strömsund 
5 Jan-Gunnar Eliasson (c), Strömsund 
6  Jan-Olof Olofsson (m), Solberg 
7 Anders Bryntesson (rd), Rossön    
 
3.  Som ordförande utses Bengt Bergqvist. 
 
4.  Som vice ordförande utses Maria Sandberg. 
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  39  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 41  Dnr 2018.540 113 
 
Val av ombud till bolagsstämman för Strömsunds Hyresbo-
städer AB t.o.m. bolagsstämman 2023 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Som ombud utses Elisabeth Lindholm (s), Strömsund. 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  40  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 42 Dnr 2018.540 113  
 
Val av lekmannarevisor och ersättare för Strömsunds  
Hyresbostäder AB för tiden t.o.m. årsstämman 2023 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Förslag till revisorer lämnas till kommunfullmäktige den 21 februari 

2019. 
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  41  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 43    Dnr 2018.540 113  
 
Val av styrelsen för Strömsunds Utvecklingsbolag AB för 
tiden t.o.m. årsstämman 2023 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Som ledamöter utses 
 
1 Göran Bergström (s), Strömsund    
2   Susanne Hansson (s), Strömsund   
3 Lars Andreasson (s), Norråker 
4    Staffan Oscarsson (c), Ösundet 
5    Simon Högberg (m), Strömsund 
 
2.  Som personliga ersättare utses 
 
1  Annica Nyholm (s), Strömsund   
2   Lennart Oscarsson (s), Hammerdal 
3   Ida Collin (s), Norråker 
4  Mats Gärd (c), Fyrås 
5 Catarina Espmark (m), Äspnäs    
 
3.  Som ordförande utses Göran Bergström. 
 
4.  Som vice ordförande utses Staffan Oscarsson. 
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  42  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 44   Dnr 2018.540 113 

 

Val av ombud till bolagsstämman för Strömsunds Utveckl-
ingsbolag AB t.o.m. bolagsstämman 2023 

Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Som ombud utses Elisabeth Lindholm (s), Strömsund.  
 
_____  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 

2018-11-20  43  

     

     

Justering (sign) 
 

§ 45  Dnr 2018.540 113 
 
Val av lekmannarevisor och ersättare för Strömsunds  
Utvecklingsbolag AB för tiden t.o.m. årsstämman 2023 

 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Förslag till revisorer lämnas till kommunfullmäktige den 21 februari 

2019. 
 
_____  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
Datum 
2018-10-29 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Helen Löfgren-Larsson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Uppdatering av VA-taxan 

Sammanfattning av ärendet  

VA-taxan i Strömsunds kommun är senast uppdaterad 2006 vilket innebär 
att bland annat ny lagstiftning tillkommit, framför allt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, samt allt strängare krav som ställs i syfte att bibe-
hålla god hälsa och miljö. 
 
Beloppen i taxan har sedan 2006 endast uppräknats utifrån index och täcker 
inte längre det behov av intäkter som behövs för att upprätthålla god kon-
dition i anläggningarna och möta hälso- och miljökrav. Därför har en över-
gripande översyn över kostnads- och taxeutveckling gjorts baserad på AVA-
enhetens investeringsplan för VA-verksamheten. 
 
Beslutet skickas till 

Helen Löfgren-Larsson, AVA-enheten 
 
Förslag till beslut och motivering 

Taxan för VA uppräknas enligt bifogade förslag för 2019 och 2020 gällande 
anläggningsavgifterna. För brukningsavgifterna förslås att förslag  
2019 c antas. Detta  innebär att taxan för 2020 kan ligga kvar i samma nivå 
som 2019 när det gäller brukningsavgifterna. 
 
 
Underskrift 

 
 
Helen Löfgren-Larsson  Richard Persson  
Chef AVA-enheten  Chef Teknik- och serviceförvaltningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 3 
Datum 
2018-10-29 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Helen Löfgren-Larsson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Ärendet beskrivs detaljerat i bifogade PM.  
 
Initierare 

AVA-chef 
  
Konsekvensanalys 

Förslaget innebär att anslutningskostnaden år 2019 blir 70 000 kronor för en 
villa typhus A, en ökning med 36% jämfört med 2018, respektive 224 000 
kronor för ett flerfamiljshus typhus B, en ökning med 35% jämfört med 2018. 
Anslutningskostnaden år 2020 blir 99 080 kronor för typhus A och 309 080 
kronor för typhus B. Trots dessa förändringar kommer Strömsund fortfa-
rande ha en anslutningsavgift som är bland de lägsta i Sverige 2019. Höj-
ningen till 2020 innebär att Strömsund ligger nära men fortfarande under 
medianen i Sverige. 
 
Förslag 2019 c innebär att brukningsavgifterna höjs till 6 742 kronor per år, 
för typhus A, en höjning med 795 kronor och 13 % jämfört med 2018. För 
typhus B innebär det en höjning till 78 262 kronor per år, en höjning med per 
lägenhet 536 kronor och 11% jämfört med 2018. 
 
Förslag 2019 c innebär att brukningstaxan höjs till 2019 men hålls sedan oför-
ändrad år 2020. 

 
Konsekvens av icke-beslut 

Det totala investeringsbehovet de närmaste 30 åren har beräknats uppgå till 
minst 131 miljoner kronor för VA-processanläggningar och 108 miljoner kro-
nor för VA-ledningsnätet, räknat i dagens penningvärde. Drar man ner på 
investeringstakten idag så kommer det skapas en stor underhållsskuld, vil-
ken kommer att kräva chockhöjningar av framtida taxor. 
 
Andra konsekvenser av otillräckliga VA-investeringar kan vara att fastig-
hetsägare drabbas av skador på sina fastigheter, t.ex. översvämningsskador, 
på grund av att den allmänna VA-anläggningen inte längre uppfyller skäliga 
anspråk på säkerhet, ett krav som måste uppfyllas enligt vattentjänstlagen  
§ 13. Då blir VA-huvudmannen skyldig att betala skadestånd till drabbade 
fastighetsägare och VA-huvudmannens försäkring gäller inte när skadan  
orsakats av brister i den allmänna VA-anläggningen. 
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Datum 
2018-10-29 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Helen Löfgren-Larsson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 
Om ett reningsverk inte uppfyller de miljökrav som ställs utifrån miljöbal-
ken så måste tillsynsmyndigheten anmäla till polisen så att misstankar om 
miljöbrott utreds. På motsvarande sätt måste dricksvattenanläggningarna 
uppfylla alla krav som ställs i lagstiftningen så att ett säkert och hälsosamt 
dricksvatten produceras och levereras. Om detta inte uppfylls kan VA-verk-
samheten bli skadeståndsskyldig till de som drabbas av ohälsa till följd av 
dåligt dricksvatten. 
 
Bilagor 
 
PM – Strömsund VA-taxa 2019 
Uppdaterad taxetext 
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Handläggare 

Maria Eklund 
Mottagare 

Strömsunds kommun 
Helen Löfgren-Larsson 
  

  
  
 

Telefon 

010-5055 777 
Mobil 

070-327 55 86 
E-mail 

maria.eklund@afconsult.com 
 

Datum 

2018-11-01 
Projekt ID 

751214 

Strömsund VA-taxa 2019 och 2020 

Bakgrund 

Taxebestämmelserna är senast uppdaterade 2005 och behövde ses över mot bakgrund 

av bland annat ny lagstiftning som tillkommit senare, framför allt lagen (2006:412) 

om allmänna vattentjänster samt de allt strängare krav som ställs i syfte att bibehålla 

god hälsa och miljö. 

Beloppen i taxan har sedan 2006 endast uppräknats utifrån index och täcker inte 

längre det behov av intäkter som behövs för att upprätthålla god kondition i 

anläggningarna och möta hälso- och miljökrav. Uppdraget har varit att göra en 

övergripande översyn över kostnads- och taxeutveckling baserat på kommunens 

investeringsplan för VA-verksamheten. 

Taxebestämmelser och dagvattentjänster 

I samband med att lagen om allmänna vattentjänster trädde i kraft tog Svenskt Vatten 

fram nya branschrekommendationer för hur en VA-taxa bör utformas (publikation 

P96). Taxebestämmelserna i Strömsund har i här bifogat förslag uppdaterats så att de 

i möjligaste mån följer Svenskt Vattens rekommendationer och deras s.k. basförslag. 

En skillnad är att dagvattenbortledning inte ingår i VA-verksamheten i Strömsunds 

kommun i dagsläget, så Strömsunds taxebestämmelser har anpassats till detta. 

Kommunen bör dock överväga om man vill ändra detta någon gång i framtiden och 

finansiera dagvattenbortledning via VA-taxans brukningsavgift. Denna funktion är idag 

skattefinansierad. 

Anläggningsavgift 

Anläggningsavgift är en engångsavgift som ska erläggas vid anslutning av fastigheten 

eller en ny byggnad till den allmänna VA-anläggningen. Avgiften för att ansluta en 

normal villa med 800 kvm tomtyta (benämns typhus A i Svenskt Vattens taxe-

jämförelser) är 51 574 kronor exkl. moms i Strömsund 2018. Avgiften för att ansluta 

ett flerfamiljshus med 15 lägenheter och 800 kvm tomtyta (benämns typhus B) är  

166 542 kronor exkl. moms, vilket motsvarar 10 850 kronor per lägenhet. 

Nuvarande anläggningsavgift är mycket låg i Strömsunds kommun jämfört med andra 

kommuner i Sverige. För villan (typhus A) var avgiften bland de 2% lägsta i hela 

Sverige och för flerfamiljshuset (typhus B) var avgiften bland de 5% lägsta, enligt 

Svenskt Vattens taxejämförelse 2017. 
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I figur 1 och 2 visas Strömsunds anläggningsavgift i jämförelse med dels ett antal 

kommuner på västkusten där man eftersträvat full ekonomisk täckningsgrad vid 

utbyggnad av VA i nya områden, dels ett antal andra kommuner i Dalarna/Jämtland 

och dels rikssnitten för typhus A respektive B. 

Figur 1 Anläggningsavgift 2017 för villa (typhus A) 

 

 

Figur 2 Anläggningsavgift 2017 för flerfamiljshus (typhus B) 
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Jämförelsen talar för att anläggningsavgiften i Strömsund bör höjas rejält, så att en 

högre täckningsgrad uppnås om byggande av nya områden tar fart i framtiden. 

Anläggningsavgiften behöver höjas till 2019 i ett första steg och sedan ytterligare ett 

steg till 2020, eftersom det finns domar som säger att kommuner inte får öka 

anläggningsavgiften alltför mycket från ena året till nästa. 

I nuvarande taxa finns ingen avgift för upprättande av en uppsättning förbindelse-

punkter. Det är en form av avgift som ska spegla den grundläggande nytta fastigheten 

har av att vara ansluten till allmän VA (kallades tidigare grundavgift) och som 

rekommenderas enligt Svenskt Vattens basförslag för VA-taxor. 

Vårt förslag är att införa en avgift per uppsättning förbindelsepunkter samt höja de 

olika komponenterna i anläggningsavgiften enligt tabell 1 nedan. Med byggnadsenhet 

avses lägenhet (hushåll). En villa betalar för en byggnadsenhet.  

Tabell 1. Förslag på anläggningsavgift 2019 och 2020 för bostadshus och jämställda 

fastigheter. 

Avgifter exkl. moms 2020 2019 2018 

a) En avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df 

42 000 40 000 39 418 

b) En avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 

38 000 15 000 Ny avgift 

2019 

c) En avgift per byggnadsenhet för V och S 15 000 11 000 8 212 

d) En avgift per m2 tomtyta för V och S 5,10 5,00 4,93 

 

Ovanstående förslag innebär att anslutningskostnaden år 2019 blir 70 000 kronor för 

en villa, en ökning med 36%, respektive 224 000 kronor för ett flerfamiljshus typhus 

B, en ökning med 35%. Anslutningskostnaden år 2020 blir 99 080 kronor för typhus A 

och 309 080 kronor för typhus B. Trots dessa förändringar kommer Strömsund 

fortfarande ha en anslutningsavgift som är bland de lägsta i Sverige 2019. Höjningen 

till 2020 innebär att Strömsund ligger nära men fortfarande under medianen i Sverige. 

I taxan finns även bestämmelser om vad som ska gälla om någon skulle vilja ansluta 

en fastighet som inte kan jämställas med bostadsfastigheter, så kallad ”Annan 

fastighet”. I likhet med tidigare års taxor och Svenskt Vattens rekommendationer ska 

anläggningsavgiften för sådan fastighet innehålla en högre avgift utifrån tomtyta och 

ingen avgift per byggnadsenhet. 

Tabell 2. Förslag på anläggningsavgift 2019 och 2020 för annan fastighet. 

Avgifter exkl. moms 2020 2019 2018 

a) En avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter 

för V, S och Df 

42 000 40 000 39 418 

b) En avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 

38 000 15 000 Ny 

avgift 

2019 

c) En avgift per m2 tomtyta för V och S 24,00 20,00 16,42 
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Ekonomisk utveckling för VA-verksamheten 2018-2020 

Kostnader  

Ansvariga för VA-verksamheten har tagit fram en investeringsplan som visar 

investeringsbehov på kortare och längre sikt. Den del av planen som omfattar VA-

processanläggningar (vattenverk, vattentäkter, vattenreservoarer, tryckstegrings-

stationer, pumpstationer, reningsverk och dylikt) finns i bilaga 1. Investeringsbehovet 

de närmaste fem åren bedöms vara ca 4,3 miljoner kronor per år. Utöver detta har ett 

mål satts om att investera minst ca 3,6 miljoner kronor i renovering av VA-

ledningsnäten. Hur lång sträcka som kan renoveras för de pengarna varierar beroende 

på bland annat markförhållanden, men rör sig om i storleksordningen 1 km 

vattenledning + 1 km spillvattenledning per år. Det motsvarar att ca 0,44% renoveras 

årligen d.v.s. en förnyelsetakt på 230 år. 

Kapitalkostnaderna för år 2018-2020 har beräknats utifrån budget 2018 och 

ovanstående investeringsplan 2019-2020. Kapitalkostnaderna har beräknats med 

avskrivningstid 75 år för VA-ledningar, 40 år för VA-processanläggningar (samman-

vägt olika avskrivningstider för maskinellt, el, styr, byggnad, etc) samt en räntesats av 

3%. Övriga framtida kostnader (än kapitalkostnader) har bedömts utifrån verksam-

hetens behov och det rådande ekonomiska läget som tyder på att inflationstakten är 

på väg att öka i Sverige. 

Sammanställt investeringsbehov och kapitalkostnadsökning framgår i tabell 3. 

 

Tabell 3. Investeringsbehov och kapitalkostnadsökning 

Investeringsbehov VA-anläggningar   

  Investering inom: 0-5 år 5-10 år 

VA-processanl. Tot. Investeringsbehov kr/år 4 320 000 5 760 000 

 Avskrivning kr/år (avskr. tid 40 år) 108 000 144 000 

    

VA-ledningsnät Investeringsbehov kr/år 3 600 000 3 600 000 

 Avskrivning kr/år (avskr. tid 75 år) 48 000 48 000 

    

Summa VA Investeringar 7 920 000 9 360 000 

  Räntekostnad (Internränta 2,4%) 190 000 225 000 

  Avskrivning VA-processanläggningar 108 000 144 000 

  Avskrivning VA-ledningsnät 48 000 48 000 

  
Kapitalkostnadsökning p g a 
ovanstående investeringar 346 000 417 000 
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Beräknad kostnadsutveckling för VA-verksamheten 2018-2020 framgår i tabell 4.  

För 2019 beräknas kostnaderna bli totalt 25,64 miljoner kronor enligt en bedömd 

lägsta nivå på reinvesteringar och underhåll som krävs enligt lagstiftningen. För 2020 

bedöms kostnaderna bli 27,4 miljoner kronor. 

Tabell 4. Kostnadsutveckling 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Kapitalkostnader 3 992 000 4 370 000 4 800 000 

Övriga kostnader 20 136 000 21 270 000 22 600 000 

Summa (kr) 24 128 000 25 640 000 27 400 000 

  

Intäkter 

Enligt årsredovisning 2017 uppgick de totala intäkterna för VA-verksamheten till 

24 228 000 kronor. Enligt data från VA-kundregistret debiterades totalt 23 800 000 

kronor VA-brukningsavgifter både år 2017 och 2018. I tabell 5 redovisas beräknat 

behov av brukningsavgifter 2019-2020.  

För 2019 har tre nivåer på intäktsmål beskrivits. Ett mål benämns 2019b och innebär 

att summan intäkter precis täcker nödvändiga kostnaderna enligt tabell 4, det vill säga 

25,64 miljoner kronor. Den höjningen behövs för att täcka ökad kapitalkostnad (ränta 

och avskrivning) till följd av nödvändiga VA-investeringar och underhållsåtgärder, 

generella kostnadsökningar (inflation) samt kompensera för bortfall av intäkter på 

grund av minskad försäljningsvolym (vattenförbrukning). 

Det andra målet benämns 2019a, det är högre (26,9 miljoner kronor) och innebär att 

de båda fasta avgifterna (fast grundavgift + fast byggnadsenhetsavgift) höjs så att 

intäkterna därutöver ger ett överskott på 1,26 miljoner kronor som täcker tidigare års 

underskott.  

Den tredje höjningsnivån, som benämns 2019c, är ännu högre och behövs om man vill 

sätta ambitionsnivån högre vad gäller VA-investeringar och underhållsåtgärder redan 

år 2019. Den motsvarar samma höjning av de fasta avgifterna som nivå 2019a och 

därutöver en höjning av den rörliga avgiften med 1 krona per m3 exkl. moms. Med en 

sådan höjning enligt 2019c bedöms brukningstaxan 2020 kunna hållas oförändrad 

jämfört med 2019c.   

Tabell 5. Prognos 2018 och beräknat behov av brukningsavgifter 2019-2020 

 2018 2019 2020 

Brukningsavgifter 23 800 000 25 340 000 27 100 000 

Övriga intäkter 675 000 300 000 300 000 

Summa 24 475 000  b 25 640 000 27 400 000 

Intäktsbehov för att täcka 

tidigare års underskott 

 1 260 000  

Summa (kr) 24 475 000  a 26 900 000 27 400 000 

Högre ambitionsnivå 2019  500 000  

Summa (kr) 24 475 000  c 27 400 000 27 400 000 
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Brukningsavgift 2018 Strömsund jämfört med andra kommuner 

Svenskt Vatten sammanställer varje år taxestatistik för samtliga kommuner i Sverige. 

Figur 3 visar hur stor den årliga VA-avgiften (d.v.s. brukningsavgiften) är i år för en 

normal villa med förbrukning 150 m3 per år (typhus A) i ett urval kommuner samt 

mediankommunen i Sverige. Urvalet kommuner är dels tio kommuner som är ungefär 

lika stora som Strömsund, dels de andra kommunerna i länet. Figur 4 visar detta för 

ett flerfamiljshus med 15 lägenheter (15 byggnadsenheter) och förbrukning 2000 m3 

per år (typhus B, ”Nils Holgerssonhuset”).  

 

 

Figur 3. Årlig brukningsavgift 2018 för typhus A enligt Svenskt Vattens statistik VASS. 

I figuren visas även median för kommungrupp med 5000-15000 invånare samt riket. 
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Figur 4. Årlig brukningsavgift 2018 för typhus B enligt Svenskt Vattens statistik VASS. 

I figuren visas även median för kommungrupp med 5000-15000 invånare samt riket. 

 

År 2018 har 127 kommuner (44%) högre årlig brukningsavgift för typhus A än 

Strömsund och 49 kommuner (17%) har högre årlig avgift för typhus B. 

 

Brukningsavgift 2019 och 2020 

Tre vägvalsalternativ 

Tre vägvalsalternativ har tagits fram, vilka benämns a, b och c. Samtliga tre vägval 

beräknas leda fram till samma totala intäktsnivå år 2020, närmare bestämt 27,4 

miljoner kronor. Skillnaden mellan vägvalen beror på dels hur stor del av förändringen 

som görs redan till år 2019, dels ifall hela förändringen görs enbart på de fasta delarna 

av VA-avgiften (d.v.s. fast grundavgift + fast byggnadsenhetsavgift) medan den 

rörliga avgiften per m3 hålls oförändrad eller om en liten höjning av den rörliga 

avgiften med 1 kr per m3 inkluderas i förändringen. Skillnaden mellan de tre 

vägvalsalternativen illustreras i figur 5. 
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Figur 5. Tre vägvalsalternativ för 2019 samt nästa steg till 2020 års taxa.  

Alla %-höjningar avser jämfört med nivån 2018. 

 

Oavsett om vägval a eller b väljs för 2019 så kommer taxan år 2020 bli identisk, d.v.s. 

både vägval 2019a och vägval 2019b leder fram till taxan som kallas 2020ab. 

 

Rörlig avgift per kubikmeter förbrukning 

Den rörliga avgiften per kubikmeter är 24,25 kronor exkl. moms och föreslås kvarstå 

oförändrad i de båda alternativen 2019a och b, men höjs med 1 krona per m3 i 2019c. 

Förslagen innebär att behovet av ökade intäkter i VA-verksamheten framför allt 

tillgodoses genom att höja de två slagen av fasta m3-oberoende brukningsavgifter, 

d.v.s. fast grundavgift + fast byggnadsenhetsavgift. Syftet är att förskjuta 

fördelningen mellan rörligt och fast så att en något större andel av intäkterna år 2019 

baseras på fasta avgifter. Intäktssidan blir därigenom något mindre beroende av 

försäljningsvolymen. Denna förskjutning är starkt önskvärd eftersom VA-verksam-

heten till helt övervägande del utgörs av ”fasta” m3-oberoende kostnader och en trend 

finns med minskande försäljningsvolym (antal m3). Ur VA-verksamhetens synpunkt är 

det därför önskvärt att en så låg andel som möjligt av intäkterna utgörs av rörlig m3-

beroende avgift och en så stor andel som möjligt utgörs av de två slagen av fasta 

avgifter. Det ger en säkrare prognos om vilka intäkter verksamheten kan räkna med 

att få kommande år. 

Fasta m3-oberoende brukningsavgifter 

Det finns två slags fasta m3-oberoende avgifter i brukningstaxan, dels en fast 

grundavgift per år och dels en fast avgift per byggnadsenhet (d.v.s. lägenhet) och år. 

Båda dessa fasta avgifter behöver höjas enligt tabell 6, antingen till nivån 2019a för 

att nå det högre intäktsmålet 26,9 miljoner kronor år 2019 eller till nivån 2019b för att 

nå målet 25,64 miljoner kronor. Alla avgifter här anges exkl. moms. 

En fastighet som inte kan jämställas med en bostadsfastighet ska erlägga bruknings-

avgift utifrån tomtyta istället för antal byggnadsenheter. I likhet med tidigare års taxor 

 

2018 

2019b 

Fasta höjs 16%,  

rörlig 0% 

2019a  

Fasta höjs 28%,  

rörlig 0% 

2019c 

Fasta höjs 28%,  

rörlig 4% 

2020ab 

Fasta höjd 34%,  

rörlig 0% 

2020c  

Fasta höjd 28%,  

rörlig 4% 
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sätts tomtyteavgiften per kvadratmeter till ett krontal som motsvarar en tusendel av 

den fasta grundavgiften. 

Förslag på brukningsavgifter 2019 och 2020 

Föreslagna brukningsavgifter för 2019 och 2020 enligt de olika vägvalsalternativen 

samt jämförelse med 2018 visas i tabell 6. 

Tabell 6. Brukningsavgifter 2018, 2019 och 2020, exkl. moms. 

 2020ab 2019a 2019b 2019c 

=2020c 

2018 

Intäktsmål, miljoner kr 27,4 26,9 25,64 27,4  

Andel m3-beroende rörlig 

intäkt 

45,3% 46,9% 49,2% 47,9% 53,6% 

Fast grundavgift per år, kr 1 241 1 182 1 076 1 182 924 

Avgift per m3 levererat 

vatten, (kr/ m3) 

24,25 24,25 24,25 25,25 24,25 

Avgift i kr per år och 

byggnadsenhet för 

bostadsfastighet och 

jämställd fastighet 

1 861 1 772 1 614 1 772 1 386 

Avgift i kr per år och m2 

tomtyta för annan 

fastighet 

1,24 1,18 1,08 1,18 0,92 

 

Tabell 7 visar vad de tre alternativa nivåerna på avgiftshöjning till 2019 innebär för 

den totala årliga VA-avgiften för en normal villa med förbrukning 150 m3 per år 

(typhus A) samt för ett flerfamiljshus med 15 lägenheter (byggnadsenheter) och 

förbrukning 2000 m3 per år (typhus B, ”Nils Holgerssonhuset”). I tabellen visas detta 

även för år 2020 för de två alternativen 2020ab resp. 2020c. Det förstnämnda, 

2020ab, avser både vägval a eller b, vilka är likvärdiga 2020 oavsett om vägen a eller 

b väljs 2019. I både vägval a och b hålls den rörliga avgiften per m3 oförändrad till 

2019 och 2020 jämfört med 2018. Det andra är vägval 2020c, vilket innebär samma 

taxa 2020 som 2019 d.v.s. hela höjningen sker i ett enda steg till 2019 och inkluderar 

att den rörliga avgiften höjs till 2019 med 1 kr per m3. 

Tabell 7. Brukningsavgifter för typhus A och B 2018, 2019 och 2020, exkl. moms. 

 2020ab 2019a 2019b 2019c 

=2020c 

2018 

Typhus A (villa), kr per år 6 742 6 591 6 328 6 742 5 947 

Typhus A, höjning jfr m 

2018 

795 kr, 

13% 

644 kr, 

11% 

380 kr, 

6% 

795 kr, 

13% 

- 

Typhus B, kr per år 77 684 76 266 73 789 78 262 70 214 

Typhus B, kr per lägenhet 5 179 5 084 4 919 5 217 4 681 

Typhus B, höjning per 

lägenhet jfr m 2018 

498 kr, 

11% 

403 kr, 

9% 

238 kr, 

5% 

536 kr, 

11% 

- 
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 2020ab 2019a 2019b 2019c 

=2020c 

2018 

Barnfamilj i villa, 200 m3/år, 

höjning jfr m 2018 

795 kr, 

11% 

645 kr, 

9% 

380 kr, 

5% 

845 kr, 

12% 

- 

Barnfamilj i lägenhet, 200 

m3/år, höjning jfr m 2018 

498 kr, 

8% 

404 kr, 

6% 

238 kr, 

4% 

604 kr, 

10%  

- 

 

Om det antas att samtliga andra kommuner ökar sin brukningstaxa från 2018 till 2019 

med 3%, så innebär det om vägvalsalternativ 2019c väljs att 92 kommuner (32%) 

kommer ha en högre årlig brukningsavgift för typhus A och 26 kommuner (7,5%) 

kommer ha högre årlig avgift för typhus B. Inom gruppen de 120 kommuner som har 

5000 - 15000 invånare så innebär 2019c att 51 st kommuner (43%) kommer ha en 

högre årlig brukningsavgift för typhus A och 14 kommuner (12%) kommer ha högre 

årlig avgift för typhus B. 

  

Tack vare ovan beskrivna relativt måttliga avgiftshöjning kan VA-verksamheten 

fortsätta genomföra den långsiktiga investeringsplan som är nödvändig för att kunna 

leverera livsmedelsgodkänt gott dricksvatten även i framtiden och upprusta 

reningsanläggningar så att de uppfyller högt ställda krav utifrån miljö och arbetsmiljö 

samt anpassa system och anläggningar för att möta framtida klimatförändringar.  

Konsekvenser vid otillräckliga VA-investeringar 

Det totala investeringsbehovet de närmaste 30 åren har beräknats uppgå till minst 

131 miljoner kronor för VA-processanläggningar och 108 miljoner kronor för VA-

ledningsnätet, räknat i dagens penningvärde. Det är viktigt att följa den investerings-

plan som tagits fram och fördela dessa nödvändiga investeringar över alla 30 åren så 

att verksamheten har råd med de ökade kapitalkostnaderna och kan täcka dem genom 

måttliga årliga höjningar av brukningsavgiften. Drar man ner på investeringstakten 

idag så kommer det skapas en stor underhållsskuld, vilken kommer att kräva 

chockhöjningar av framtida taxor för att åtgärda. 

Andra konsekvenser av otillräckliga VA-investeringar kan vara att fastighetsägare 

drabbas av skador på sina fastigheter, t.ex. översvämningsskador, på grund av att den 

allmänna VA-anläggningen inte längre uppfyller skäliga anspråk på säkerhet, ett krav 

som måste uppfyllas enligt vattentjänstlagen § 13. Då blir VA-huvudmannen skyldig 

att betala skadestånd till drabbade fastighetsägare och VA-huvudmannens försäkring 

gäller inte när skadan orsakats av brister i den allmänna VA-anläggningen. 

Sannolikheten för översvämningsskador ökar i framtiden på grund av klimat-

förändringarna leder till allt fler och intensivare skyfall. 

Om ett reningsverk inte uppfyller de miljökrav som ställs utifrån miljöbalken så måste 

tillsynsmyndigheten anmäla till polisen så att misstankar om miljöbrott utreds. 

Detsamma gäller om otillräckliga investeringar medför att brister i arbetsmiljön inte 

åtgärdas och det orsakar skador. För miljöbrott och arbetsmiljöbrott kan ansvariga 

dömas till personliga böter eller fängelse. I samband med polisutredningen utreds 

vem/vilka som är ansvariga, vilket brukar bli det politiska organ som beslutat om en 

otillräcklig investeringsbudget trots att de fått tydlig information om att budgeten är 

nödvändig för att VA-verksamheten ska uppfylla gällande lagkrav. Om inte personligt 

ansvar kan bevisas så kan istället verksamheten ådömas sanktionsavgifter.  
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På motsvarande sätt måste dricksvattenanläggningarna uppfylla alla krav som ställs i 

lagstiftningen så att ett säkert och hälsosamt dricksvatten produceras och levereras. 

Om detta inte uppfylls kan VA-verksamheten bli skadeståndsskyldig till de som 

drabbas av ohälsa till följd av dåligt dricksvatten. 

Alternativ finansiering 

När det finns tillgång till investeringsmedel internt i kommunen så är det vanligtvis en 

fördel att finansiera nödvändiga VA-investeringar internt i så stor utsträckning som 

möjligt. Men i en situation där det råder konkurrens om interna investeringsmedel 

mellan olika kommunala verksamheter, är det viktigt att överväga om inte en del av 

de nödvändiga VA-investeringarna skulle kunna finansieras på annat sätt, eftersom 

VA-verksamheten är avgiftsfinansierad. Strömsunds kommun är medlem i 

Kommuninvest och skulle därför kunna låna pengar av dem. På senare tid har 

Kommuninvest lanserat s.k. Gröna lån, som vissa kommuner har använt för att 

finansiera investeringar i vattenverk och reningsverk, se vidare denna hemsida på 

Kommuninvests webbplats. 
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BILAGA INVESTERINGSPLAN 30 ÅR  

Investeringsbehov VA-anläggningar    
  Investering inom: 0-5 år 5-10 år 10-30 år 

Vattenverk     
Gäddede El och styr, Fastighet 500 000 500 000 1 000 000 
Högreservoar    3 000 000      
Stora Blåsjön Borrhål och filter 300 000        
Håkafot Reservoar och filter   500 000      
Norråker El/ styr, byggnad och filter 300 000 3 000 000  
Reservoar    1 000 000      
Kyrktåsjö El och styr, filter och byggnad 300 000 500 000 500 000 
Reservoar    1 000 000      
Hoting Nytt 2019    
Reservoar Målning Vattentorn  2 000 000       
Rörström Ledning från Hoting, byggnad 5 000 000  1 000 000      
Rossön El och styr, filter och byggnad 500 000 1 000 000 1 000 000 
Reservoar Målning 2 000 000        
Bölen Filter och byggnad  500 000       
Backe El och styr, filter och byggnad 500 000 500 000 2 000 000 
Reservoar Akut, Byggnad och målning 1 000 000 2 000 000 2 000 000      
Silsjönäs El och styr, byggnad, borrhål 200 000 500 000 1 000 000      
Vängel Filter och byggnad   1 000 000      
Lövberga Byggnad, filter och borrhål 500 000 500 000 500 000      
Strömsund El och styr, filter 500 000  20 000 000 
Reservoar  100 000  4 000 000 
Reservoar    3 000 000      
Hammerdal El och styr, filter och byggnad 400 000  3 000 000 
Reservoar Målning   2 000 000      
Sikås Byggnad  500 000       
Görvik El och styr, filter och byggnad 200 000 300 000 500 000      
TS, 5 stycken. Pumpar, el och rör mm, byggnad 200 000 200 000 1 000 000      
Dricksvattenanläggn. Summa: 12 500 000 12 000 000 49 000 000 
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BILAGA INVESTERINGSPLAN 30 ÅR  

Reningsverk Investering inom: 0-5 år 5-10 år 10-30 år 

     

Gäddede El och styr, byggnad, maskin. 500 000  2 000 000 

Gäddede filterbädd Renovering  300 000 300 000 

     

Stora Blåsjön El och styr, byggnad, maskin. 300 000  1 000 000 

Blåsjön Filterbäddar Renovering  300 000 300 000 

     

Håkafot Renovering  300 000 300 000 

     

Norråker El och styr, byggnad, maskin. 300 000  1 000 000 

     

Kyrktåsjö El och styr, maskin, byggnad. 300 000 300 000 1 000 000 

     

Hoting Riva gamla RV, Byggnad 500 000 1 000 000 2 000 000 

     

Lövvik Renovering/ täkt markbädd  300 000  

     

Rörström Renovering/ täkt markbädd  300 000  

     

Rossön El och styr, Ombyggnad, dammar. 500 000 1 000 000 1 000 000 

     

Backe El och styr, maskin, byggnad. 300 000 500 000 2 000 000 

     

Vängel El och styr, maskin, byggnad. 300 000 500 000 1 000 000 

     

Lövberga El och styr, maskin, byggnad. 300 000 5 000 000 1 000 000 

     

Strömsund Byggnad, maskin, el och styr. 1 500 000 1 000 000 4 000 000 

     

Tyllingsås Process, el och styr, dammar. 500 000  1 000 000 

     

Hammerdal Maskin, Byggnad, el och styr. 500 000 2 000 000 1 000 000 

     

Sikås ARV El och styr, maskin, byggnad. 300 000 500 000 1 000 000 

     

Görvik ARV El och styr, maskin, byggnad. 300 000 500 000 1 000 000 

     

Gåxsjö ARV El och styr, maskin, byggnad. 200 000 500 000 1 000 000 

     

PST, 46 stycken.  2 500 000 2 500 000 10 000 000 

     

Avloppsanläggn. Summa: 9 100 000 16 800 000 31 900 000 
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Teknik- och serviceförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 

 

 

Ärende  

Revidering av avfallsplan 
 
Sammanfattning av ärendet  

För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller 
en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Naturvårdsverket har infört 
nya föreskrifter om kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2). Kommunens 
avfallsplan behöver därför revideras. Avfallsplanen tar upp kommunens 
mål inom avfallsområdet för åren 2019 till 2022 samt hur dessa mål ska 
uppfyllas. 
 
Ett förslag till revidering av planen har ställts ut och skickats på samråd 
enligt sändlista i bilaga 2.  Utställning och samråd har pågått från 26 sep-
tember till den 24 oktober 2018. Yttranden har kommit in från vård- och 
socialförvaltningen, miljö- och byggavdelningen, teknik- och serviceför-
valtningen (muntligt) och från en anonym privatperson, se bilaga 3-5. 
Teknik- och serviceförvaltningen har i bilaga 6 kommenterat yttrandena. 
 
Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Jämtlands län, jamtland@lansstyrelsen.se  
Vård- och socialförvaltningen i Strömsunds kommun 
Miljö- och byggavdelningen i Strömsunds kommun.  
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen i Strömsunds kommun. 
Teknik- och serviceförvaltningen i Strömsunds kommun  
 
Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen föreslås att godkänna det reviderade förslaget till av-
fallsplan med följande ändringar: 
 

1. Under avsnittet ”Farligt avfall i hushållsavfall” ändras punkten d 
under rubriken ”Mätbara mål 2022” till följande: 
Hemtjänstens brukare ska erbjudas att, efter behovsprövning och mot av-
gift, få farligt avfall som är hushållsavfall utsorterat och borttransporte-
rat. 
 

2. Under avsnittet ”Källsortering av hushållsavfall” ändras punkten d 
under rubriken ”Mätbara mål 2022” till följande: 
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Hemtjänstens brukare ska erbjudas att, efter behovsprövning och mot av-
gift, få förpackningsavfall och tidningar utsorterade och borttransporte-
rade. 
 

3. Under avsnittet ”Matavfall i hushållsavfall” ändras punkten b un-
der rubriken ”Mätbara mål 2022” till följande: 
I alla skolor och förskolor där det är praktiskt möjligt, ska matavfall kom-
posteras. 

 
4. Under avsnittet ”Matavfall i hushållsavfall” läggs följande mätbara 

mål till: 
Inom kommunala verksamheter som hanterar mat ska matavfall, kg/per-
son, minska med 5 % jämfört med 2018 års nivå. 
 

5. Under avsnittet ”Matavfall i hushållsavfall” läggs följande åtgärd 
till: 
Kommunala verksamheter som hanterar mat ska upprätta en åtgärdsplan 
för minskning av det matsvinn som uppkommer.  

 
6. Under avsnittet ”Matavfall i hushållsavfall” ändras punkten e un-

der rubriken ”Åtgärder” till följande: 
Möjligheterna att kompostera matavfall ska utredas för varje skola och för-
skola. 
 

7. Återvinningsstationen i Brattbäcken läggs till i bilaga 1 Tabell 6.  
 
 
 
Underskrift 

 
 
 ...............................................................................  
Helen Löfgren-Larsson 
Chef AVA-enheten 
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Beskrivning av ärendet 

För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller 
en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Naturvårdsverket har infört 
nya föreskrifter om kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2). Kommunens 
avfallsplan behöver därför revideras. Avfallsplanen tar upp kommunens 
mål inom avfallsområdet för åren 2019 till 2022 samt hur dessa mål ska 
uppfyllas. 
 
Ett förslag till revidering av planen har ställts ut och skickats på samråd 
enligt sändlista i bilaga 1.  Utställning och samråd har pågått från 26 sep-
tember till den 24 oktober 2018. Yttranden har kommit in från vård- och 
socialförvaltningen, miljö- och byggavdelningen, teknik- och serviceför-
valtningen (muntligt) och från en anonym privatperson, se bilaga 3-5. 
Teknik- och serviceförvaltningen har i bilaga 6 kommenterat yttrandena. 
 
Initierare 

Kommunstyrelsen 
  
Kostnadskalkyl 

Ett bättre omhändertagande av det avfall som bildas inom kommunen 
kan leda till besparingar. Samtidigt kan de åtgärder som föreslås i form av 
bland annat informationsinsatser och kontroll, leda till ökad arbetsbelast-
ning hos de förvaltningar som är ansvariga för utförandet.  
 
Konsekvensanalys 

Förslaget till avfallsplan följer kommunens ställningstagande i översikts-
planens avsnitt om avfall. I kommunens måltidspolicy står att kommu-
nala verksamheter som hanterar mat ska mäta matsvinnet fr.o.m. 2018. 
 
Konsekvens av icke-beslut 

Kommunen har kvar sin gamla avfallsplan som inte uppfyller Natur-
vårdsverkets föreskrifter. 
 
Tidsramar 

Den reviderade avfallsplanen föreslås börja gälla den 1 januari 2019. 
Uppföljning ska enligt planen ske varje år före utgången av april månad. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Förslag till revidering av avfallsplan 
Bilaga 2 Sändlista för samråd 
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   Bo Karlsson, Berg 
 
Mötesformalia  
 
Bosse Svensson hälsar välkommen. 
 
På förslaget till dagordning finns punkterna:  
 

- Delårsrapport per augusti 2018 – JRF informerar 
-  
- Ägardirektiv 2019 

 
- Övrigt 

 
- Nästa ägarsamråd 
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1. Delårsrapport per augusti 2018 – JRF informerar 
 
Lars Nyman  informerar om förbundets organisation/bakgrund samt 
föredrar delårsrapporten. 
De flesta mål uppfylls, Brand i skog och mark ökat, Trafikolyckor minskat. 
 
Ekonomi:  
 
Utfall per aug: -108,1 tkr 
 
Den intjänande pensionskostnaden avviker.  
Svårt att tyda driftsresultatet när den extraordinära händelsen inträffat. 
Kostnaderna sprids på olika kostnadsslag. Likviditeten blivit ansträngd pga 
av fakturorna därför har JRF ökat checkkrediten. Intäkterna ligger under 
bidrag. 
 
Prognos:+/-0 
 
Investeringar per aug: 2,6 mnkr (budget 2018 3,5 mnkr).  
Furulund etapp 2 klart.  
 
Skogsbranden: 140 händelser totalt.  
Från första helgen gick förbundet upp i fullt stabsläge. Läget extremt, 
samarbetet har fungerat jättebra, framgångsfaktor- Trygghetenshus. Bl.a. 
satte polisen upp tillfällig stab i Östersund.  
Förhandling med facket om nödövertid. Frivilliga och samhället har ställt 
upp på ett ypperligt sätt. Hittills har 600 fakturor återsökts. Håller på med 
utvärdering. Gick väldigt bra men finns saker att utveckla. 
 

 
2. Ägardirektiv 2019 

 
Östersunds kommun ökar sitt bidrag med 2mnkr inför år 2019. Motsvarande 
minskning sker av övriga medlemskommuners finansiering av förbundets 
kostnader. Framgår av bilaga.  
Ersättningen på 2 mnkr som förbundet fick behålla under 2018 tas bort 
2019. Förbundet kompenseras för ökade lönekostnader med 2,5 % och för 
inflation med 1,9 %. Senast i april-19 ska ägarsamrådet besluta om nya 
direktiv för kostnadsfördelning med utgångspunkt i den modell som 
diskuterats fram under 2018. 

 
4. Övrigt 

 
Göran B, Strömsund har en fråga om avtal IVPA. I Västra Götaland så har       
avtal skrivits om att sjuksköterskor/sjukvårdspersonal från kommunerna åker 
på IVPA. Frågan bordläggs till nästa ägarsamråd.  
 
Ida Asp tackar och gör några medskick eftersom hon avgår som ordförande i 
direktionen. B.la. är det är viktigt att ledarmötena har mandat i respektive 
hemkommun. Investeringar lades inte med när kommunerna gick in förbundet. 
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Idag har förbundet ingen förbundschef. Nya tjänsterna inom förbundet gör att 
förbundet kan bedriva en hållbar och jämställd organisation. Förslagsvis bör 
beslut om Handlingsprogrammet inte följa mandatperioderna så att politikerna 
kan bli mer erfarna innan beslut om programmet ska tas.  
 
Ida avtackas vid nästa ägarsamråd.  
 
 
 5. Nästa ägarsamråd 
 
1 mars 10-12, Trygghetens hus 
29 april kl 10:00, Trygghetens hus 
 
 
 
Anteckningar gjorda av 
Helena Albinsson 
 
 
 
 

27



Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gäl-
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ÄGARDIREKTIV 2019 för Jämtlands Räddningstjänstför-
bund 

 
Adress: Fyrvallavägen 4, Östersund 
 

Förbunds-   
ordning:  Upprättad av ägarna 2007-05-03, reviderad 2009-12-17, rev 2011-10-25, rev 

2014-03-12, rev 2015-05-29 
 
Konsortial-   
avtal: Upprättat av ägarna 2009-12-17, rev 2011-10-25, rev 2014-03-12, rev 2015-
 04-15 
 

Ägar- Antagna av kommunfullmäktige i Bergs kommun, Bräcke kommun, 
direktiv:  Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds 

kommun och Östersunds kommun  
  
Gäller fr.o.m.:  den 1 januari 2018 2019 och tillsvidare eller senast den 31 december 2018 

2019 då nya ägardirektiv skall vara fastställda. 
 
Direktivens 
innehåll: 1    Verksamhetens mål 
 

 Syftet med förbundet är att optimera nyttjandet av resurserna för kom-
munal räddningstjänst som återfinns i medlemskommunerna. Verksam-
heten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa och egendom samt mil-
jön med hänsyn till de lokala förhållandena ett tillfredställande och lik-
värdigt skydd mot olyckor.  
  

 Målet att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i 
och besöker våra ägarkommuner. Jämtlands räddningstjänstförbund arbe-
tar därför ur ett helhetsperspektiv där all verksamhet ytterst syftar till att 
bidra till medborgarnas och besökarnas trygghet och säkerhet. En helhet 
som, förutom en god service, också ska borga för en god ekonomisk hus-
hållning med förbundets resurser.  

 
 
1 2  Ekonomiska mål och riktlinjer 

  
 Direktionen skall samråda med medlemskommunerna om förslaget till 

budget för nästkommande år senast den 15 september 2017 2018. Undan-
tag från tidsplanen görs för år 2018. Direktionen skall senast under de-
cember månad året före budgetåret fastställa budget för förbundet inom 
den ram som medlemmarna enats om. 
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 Inget överskridande av budget accepteras av direktionen. Det är fastställd 

budget som gäller och direktionen har ansvar för att detta följs. Om di-
rektionen upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske skall 
direktionen omedelbart besluta om åtgärder för att minska kostnaderna. 
Förbundet har rätt att disponera balanserat resultat. För övrigt gäller vad 
som anges i förbundsordningen. 

 
 Direktionen finansierar utveckling av övningsområde Furulund genom 

rationalisering av befintlig verksamhet men även rätt att genomföra be-
sparingsförslag som förbundet redovisat vid genomförda ägarsamråd. 

 
 För revision av förbundets verksamhet får nyttjas totalt 120 000 kronor. 
 
 
2  3  Ekonomiska förutsättningar budget 2018 2019 och flerårsplan 2019-

2020 2020-2021 
 

 Budgetramen/medlemsbidraget för budget 2018 2019 och flerårsplan 
2019-2020 2020-2021 utgår från 2017 2018 års budgetram/bidrag för 
Jämtlands Räddningstjänstförbund och kostnadsfördelning mellan ägar-
kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund 
och Östersund.  
 

 Kostnadsfördelningen 2018 års nivå (2017 2018 års nivå) är följande: 
Berg 12 808 tkr 13 091 tkr, Bräcke 10 096 tkr 10 320 tkr, Härjedalen 22 
659 tkr 23 160 tkr, Krokom 17 506 tkr17 893 tkr, Ragunda 9 900 tkr , 10 
119 tkr, Strömsund 16 758 tkr 17 129 tkr och Östersund 32 952 tkr 
33 680 tkr – totalt 122 679 tkr 125 392 tkr.  

 
 Indexuppräkningen från 2017 till 2018 2018-2019 års nivå uppgår till 2,5 

2,5 % för personalkostnader och 1,9 1,9 % för övriga kostnader (och in-
täkter).  

 
 Förbundet får även för år 2018 behålla det extra tillskott på 2 mnkr som 

tillfördes förbundet 2017,   
 

 Förbundet ska genomföra en verksamhets- och säkerhetsskyddsanalys 
där nödvändiga åtgärder för säkerhetsskyddet ska redovisas. Förbundet 
söker finansiering för drift- och investeringskostnader från medlems-
kommunerna. Arbetet ska ske i samråd med medlemskommunernas sä-
kerhetsskyddschefer. 

 
 För budgetåret 2018 2019 uppgår förbundets totala bud-

getram/medlemsbidrag till 125 392 126 307 tkr- varav från Berg 13 091 
12 845 tkr, Bräcke 10 320 10 183 tkr, Härjedalen 23 160 22 566 tkr, 
Krokom 17 893 17 895 tkr, Ragunda 10 119 9 925 tkr, Strömsund 17 129 
16 967 tkr och Östersund 33 680 35 926 tkr. 

29



Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gäl-
lande 2019                             

Sida: 3 (6) 

Förslag 2018-10-26 
Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2018 
enligt reviderat konsortialavtal § 3   
Beslutad av KF Östersund den XX 

Reviderad den:  
 

 
 
 För 2019-2020 2020-2021 bestäms indexuppräkningen i kommande års 

ägardirektiv.  
 
 Förbundet erhåller medlemsbidrag från ägarkommunerna enligt fast-

ställd budget med en fjärdedel per kvartal i förskott. 
 
 Förbundet kan balansera årets resultat (förändring av eget kapital).  
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3 4   Informationskrav 
 

 Årsredovisning  
Förbundet ska lämna underlag för årsredovisning inklusive miljö- och 
personalekonomiskt bokslut till medlemskommunerna senast den 15 feb-
ruari året efter räkenskapsåret. Det reviderade bokslutet, inklusive lek-
mannarevisorernas rapport, ska vara ägarna tillhanda senast den 15 mars. 
Redovisning av förhållanden som förbundet önskar påtala som äskan-
den/behov inför kommande budgetår ska inlämnas till medlemmarna 
senast den 31 januari året före budgetåret. 
 

 Delårsrapporter 
Förbundet skall redovisa delårsrapporter till ägarna per 30 april och 31 
augusti. Rapporterna ska innehålla prognos för helårsresultat och vara 
medlemmarna tillhanda ca 20 maj och ca 20 september. I delårsrappor-
terna ska uppföljning av miljö- och personalmålen göras. I delårsrappor-
ten per 31 augusti skall även delårsbokslut redovisas. Rapporter och bok-
slut skall även tydligt redovisa uppnådda resultat i relation till satta mål. 
Exakta tidpunkter meddelas i början av året. 

 
 Statistikuppgifter 

Förbundet ansvarar för erforderlig redovisning av verksamhetsstatistik 
(uppgifter till SCB mfl, enkäter etc). 
 

 Övrig information 
Medlemmarna har rätt att under löpande år kalla förbundets direktion och 
ledning för information om förbundets verksamhet och ekonomi. 

 
 Nyckeltal – jämförelser med andra  

Uppdras till direktionen att räkna fram/utarbeta nyckeltal – jämförelser 
med andra räddningstjänster i syfte att ha underlag för förbättringsåtgär-
der. 

 
 
4   5 Speciella verksamhetskrav  
 
 Principiella frågor 

Förbundet ska tillse att kommunfullmäktige i respektive medlemskom-
munfår tillfälle att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av 
principiell beskaffenhet eller större vikt fattas. 

 
 Internkontroll 

Direktionen har att verka för att en god internkontroll präglar organisat-
ionen och förbundets löpande verksamhet. Direktionen ska årligen vär-
dera den interna kontrollen.   
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 Miljöarbete 

Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt håll-
bar utveckling. Förbundet ska aktivt arbeta för att förbättra och utveckla 
sitt miljöarbete genom att formulera egna målsättningar som samman-
ställs i handlingsplaner på lokal nivå. Uppföljningen redovisas i samband 
med delårsrapporter och årsbokslut. Förbundet ska genomföra och kom-
municera smarta miljölösningar på kort och lång sikt. Förbundets lång-
siktiga målsättning ska vara fossilbränslefri och energieffektiv verksam-
het 2030. 

 
 Upphandling 

Förbundet skall samordna sin upphandling med medlemskommunernas 
gemensamma nämnd för upphandling och följa den fastställda upphand-
lingspolicyn som fastlagts av länets gemensamma nämnd för upphand-
ling. 

 
 Förbundets IT-verksamhet 

Förbundet ska ha en av direktionen fastställd policy med rutiner vad gäl-
ler informationssäkerhet och IT-säkerhet, där även användarnas ansvar 
för säkerhet och etik tydliggörs.  

 
 Personalpolitik  

Förbundet ska aktivt verka för att:  
 
-  arbetsmiljön på förbundets arbetsplatser är stimulerande samt främjar 

hälsa, trivsel och arbetsglädje. 
 

-  förbundet uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda ar-
bets- och anställningsförhållanden. 

 

-  förbundet har jämställda arbetsplatser där kvinnor och män värderas lika 
och ges samma möjligheter till goda arbets- och anställningsvillkor samt 
karriärmöjligheter. 

 
 Säkerhetsskydd 

Förbundet ansvarar för att utifrån sitt verksamhetsansvar följa säkerhets-
skyddslagen. Förbundet ska ha en av direktionen fastställd säkerhets-
skyddsanalys. Det ska inom förbundet finnas en säkerhetsskyddschef. 
Förbundet ska i de fall det krävs genomföra säkerhetsprövning, register-
kontroll och säkerhetssamtal med den personal som omfattas av detta. 

 
 Extraordinära händelser och höjd beredskap 

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna har fastställt Ledningsplan 
för respektive kommun vid extra ordinära händelser. Av planen framgår 
organisationen av krisledningsnämnd och att planen omfattar alla verk-
samheter inom kommunkoncernen. 
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 Förbundet har skyldighet att ingå i kommunernas organisationer för ex-

traordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av ledningspla-
nen. Således ska förbundet upprätta plan för extraordinära händelser, re-
videra planerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser 
inom respektive verksamhet. 

 

 Förbundet ska i samverkan med ägarkommunerna delta i planeringen för 
det civila försvaret och planering för höjd beredskap. 

 
Ägardirektiven gäller efter att samtliga ägarkommuners fullmäkti-
geförsamlingar beslutat fastlägga dem. 
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Medlemsbidrag 2019 enligt förslag på ny fördelningsmodell, 

minskad i enlighet med Östersunds förslag
Jämtlands räddningstjänstförbund

År 2019 2019

Justering 
STAB & 

pensioner
Personalkostnader 97 452 97 452
justeringar pers.kostn.
justering STAB & pensions.kostn. -7 707 7 707
Summa personalkostnader: 97 452 89 745 7 707
 
Övriga kostnader 25 266 25 266
justeringar övr. kostn.
Summa övriga kostnader: 25 266 25 266
 
Kapitalkostnader 7 333 7 333
justeringar
Summa kapitalkostnader: 7 333 7 333
 
Summa kostnader: 130 051 122 344
Sparkrav
Intäkter -3 744 -3 744
 
Summa nettokostn/ersättning 126 307 118 600 7 707 126 307
  

Indexuppräkning pers.kostn. 2,50%

Indexuppräkn övr. kostn.o kap.kostn 1,90%

34



2019 2019

Justering 
STAB & 

pensioner
Medlems-

bidrag
Medlems-

bidrag
Östersund  26,86% 33 926 31 856 4 070 35 926
Krokom        14,27% 18 024 16 924 970 17 895
Strömsund 13,66% 17 254 16 201 767 16 967
Berg             10,44% 13 186 12 382 463 12 845
Bräcke       8,23% 10 395 9 761 423 10 183
Ragunda        8,07% 10 193 9 571 354 9 925
Härjedalen 18,47% 23 329 21 905 660 22 566
Summa medlemsbidrag 100,00% 126 307 118 600 7 707 126 307

Förändring Modell 1 

Östersund  2 000 5 460
Krokom        -129 -353
Strömsund -286 -781
Berg             -342 -932
Bräcke       -212 -578
Ragunda        -268 -732
Härjedalen -763 -2 084
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2017 (enl SCB)
Kommun-innevånare

Östersund 62 601 52,8%
Krokom 14 925 12,6%
Strömsund 11 791 9,9%
Berg             7 122 6,0%
Bräcke       6 501 5,5%
Ragunda      5 444 4,6%
Härjedalen 10 154 8,6%
S:a 118 538 100,00%

Modell 1  "Härjedalen/Berg modellen"
Modell 2 "Östersundsmodellen"
Modell 3 "Utjämningsbidrag räddningstjänst"
Modell 4 "Östersundsmodell justerat med utjämningsbidrag"

Kostnad per capita
Nuvarande Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Östersund 542 kr 629 kr 574 kr 0 574 kr
Krokom 1 208 kr 1 184 kr 1 199 kr -250 949 kr
Strömsund 1 463 kr 1 397 kr 1 439 kr -250 1 189 kr
Berg             1 852 kr 1 721 kr 1 804 kr -500 1 304 kr
Bräcke       1 599 kr 1 510 kr 1 566 kr -500 1 066 kr
Ragunda      1 872 kr 1 738 kr 1 823 kr -500 1 323 kr
Härjedalen 2 298 kr 2 092 kr 2 222 kr -250 1 972 kr
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Andel STAB & pensionskostnad i %
7,91% (Ange procentuell andel av kostnaden för förbundet)

Kostnadsunderlag: Tkr

Lönekostnad 2018 tjänstemän alla avdelningar + 11 900 (Exkl heltidsbrandmännen)

Personalomkostnad (arb.giv avg = 31,42 %) 3 739

Pensionskostnad (netto dvs inkl SAP ersättn) 5 400

Summa 21 039

‐13332 Minskning enligt 

     Procentuell andel av summa personalkos 7 707 Östersunds förslag

97 452

Procent; 7,91%
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§ 142 Dnr 2018.179 700 
 
Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läke-
medel 
 
Regeringen föreslår i proposition 2017/18:156 att tobakslagen och lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag 
om tobak och liknande produkter och riksdagen förväntas ta beslut en-
ligt propositionen den 5 december 2018. 
 
De flesta av de nuvarande bestämmelserna förs över till den nya lagen. I 
propositionen föreslår regeringen även åtgärder som ska minska an-
vändningen av tobak; 
 

• Regeringen föreslår att bara den som har tillstånd får driva detalj- och 
partihandel med tobak. 

• Rökförbud vidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus: bland 
annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens 
områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek. 

• Rökförbudet vidgas till att omfatta bland annat elektroniska cigaret-
ter, örtprodukter för rökning med mera. 

• Kommersiell marknadsföring av tobak försvinner i affär. Att visa upp 
förpackningar blir dock fortsatt tillåtet. 

• I propositionen lämnar regeringen förslag på genomförande av to-
baksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning. 

• Regeringen föreslår att förpackningar med portionsförpackat snus ska 
innehålla minst 20 portioner. 

 
Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2019, förutom bestämmel-
serna om spårbarhet och märkning som förslås träda i kraft den 20 maj 2019 
för cigaretter och rulltobak och den 20 maj 2024 för andra tobaksvaror. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
fastställa ny taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läke-
medel under förutsättning att riksdagen beslutar att lag om tobak och 
liknande produkter, enligt proposition 2017/18:156, ska träda i kraft från 
och med den 1 januari 2019.  
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§ 142 (forts.) 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny taxa för till-
syn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel under förutsättning 
att riksdagen beslutar att lag om tobak och liknande produkter, enligt 
proposition 2017/18:156, ska träda i kraft från den 1 januari 2019. Bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och byggavdelningen 
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Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och recept-
fria läkemedel 
 
Innehållsförteckning 

1. Inledande bestämmelser 
2. Severingstillstånd enligt alkohollagen 
3. Handel med vissa receptfria läkemedel 
4. Handel med tobak och liknande produkter 
5. Handel med öl 

 
1. Inledande bestämmelser 

 
1 § Giltighet 

Denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt tobakslagen. 
 
2 § Taxans omfattning 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten.  
 
Avgiften innefattar: 
-  granskning av handlingar i samband med ansökan och tillsyn 
-  inspektioner och resekostnader 
-  administrativa kostnader 
-  annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd 
 
3 § Timtaxa 

Beräkning av avgift 
Avgiften beräknas genom att handläggningstiden multipliceras med 
gällande timtaxa för den typ av ärende som åtgärden avser.  
 
Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. 
 
Timavgift (2019-01-01): 931 kr/tim. 
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4 § Remisser 

I ärenden där remisser krävs enligt gällande lagstiftning bekostas fak-
tiska remisskostnader av sökanden. 

5 § Betalning av avgift 

Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras 
i efterhand efter utfört tillsynsbesök.  

6 § Dröjsmålsränta 

Betalas avgiften inte i tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills den dag då betalning sker. 

8 § Ändring av avgift 

Om det finns skäl som inte kunnat förutses, får socialnämnden medge 
skälig ändring av avgift. 
 
9 § Lagrum för taxa 

Socialnämndens ansvarsområde har genom beslut om delegation och 
reglemente fastställts av kommunfullmäktige. 
 
Generella bestämmelser för kommunens rätt att ta ut avgift regleras i 
kommunallagen (1991:900) kapitel 8 § 3 b och c. 
 
Nämndens rätt att ta ut avgift följer av kommunfullmäktiges beslut att 
anta taxan samt av de lagrum som anges inom varje kapitel. 
 
10 § Överklagande 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan får överklagas i den ord-
ning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt kapitel 13 i Kommu-
nallagen. 
 
11 § Förändring av taxan 

Socialnämnden beslutar om översyn av taxan. 
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12 § Årliga förändringar av taxan 

Socialnämnden ska för varje kalenderår besluta att höja i den i taxan 
fastställda timavgiften med en procentsats som motsvarar de 12 senaste 
månadernas förändring i SKL:s Prisindex kommunal verksamhet, PKV. 
 
 13 § Förändring av taxan som följd av lagändring 

Socialnämnden har rätt att göra förändringar av taxan som är en direkt 
följd av lagändringar inom verksamhetsområdet. 
 
14 § Nedsättning av avgift  

Den verksamhetsutövare som betalar till socialnämnden enligt taxa för 
tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lag om 
tobak och liknande produkter och/eller försäljning av öl får betala en 
hel årlig avgift enligt den högsta av taxorna. Avgiften enligt de två öv-
riga taxorna sätts därefter ner till hälften. 

Om det finns särskilda skäl, får socialnämnden i enskilda fall – med 
hänsyn till verksamheternas omfattning, tillsynsbehov och övriga om-
ständigheter – sätta ner, eller efterskänka avgiften. 
 
 15 § Verkställighet 

Denna taxa ska tillämpas fr.o.m. 2019-01-01 och ska gälla för ärenden 
som kommer in från och med detta datum. 
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2. Serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Rätten att ta ut avgifter framgår av alkohollagen 8 kap 10 § (2010:1622).  
 

 
Ansökningsavgifter    Avgift, timmar 
 
Stadigvarande serveringstillstånd 12  
 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 7 
  
Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap 1  
 
Tillfälligt tillstånd för provsmakning  3 
 
Stadigvarande ändring av befintligt serveringstillstånd 5 

- sortiment av alkoholdrycker  
- serveringstid   
- serveringutrymme   
-cateringverksamhet 

 
Tillfällig ändring av befintligt serveringstillstånd  2½ 
(max 5 tillfällen/ansökan) 

- sortiment av alkoholdrycker   
- serveringstid   
- serveringutrymme   

 
Godkännande av lokal för cateringverksamhet 1 
 
Examination av kunskapsprov 1½ 
 
Godkännande av nya bolagsmän 5 
 
Anmälan av kryddning av spritdrycker 1 
 
Anmälan av provsmakning  1          
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Tillsynsavgifter 
 
Fast avgift per år:  1 timme  
 
Rörlig avgift per år – årsomsättning alkoholdrycker 
 

0 - 50 000 1 t  
50 001  100 000 1½ t 

     100 001 - 150 000 2 t  
150 001 - 250 000 3 t  
250 001 - 500 000 5 t  
500 001 - 1 000 000 7 t  

1 000 001 - 2 000 000 10 t  
2 000 001 -  12 t  

 
Den rörliga delen av tillsynsavgiften grundas på omsättningen av alko-
holdrycker under närmast föregående kalenderår. Omsättningen redo-
visas i den restaurangrapport som lämnas till kommunen varje år.  
 
Debitering sker av hela årsavgiften. 
 
Vid ägarbyte ska tillsynsavgiften grundas på föregående års omsättning 
av alkoholdrycker, om det inte finns andra kända uppgifter att grunda 
avgiften på. 
 
För nya serveringsställen ska avgiften för tillsyn under första kalender-
året debiteras för faktisk tillsynstid. 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 
 
Tillsynsavgiften för tillfälliga tillstånd ingår i avgiften för tillstånds-
prövning. 
 
Påminnelseavgift för utebliven restaurangrapport: 1 timme 
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3. Handel med vissa receptfria läkemedel 

Enligt § 23 lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) har 
kommunen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver an-
mälningspliktig detaljhandel. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel 
enligt lagen om vissa receptfria läkemedel. 

 
Årsavgift:  1 timme 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 

 

4. Handel med tobak och liknande produkter  

Rätten att ta ut avgifter framgår av Lag om tobak och liknande produk-
ter enligt 8 kap 1-2 § (2018:xx) 
 
Prövning av ansökan om försäljningstillstånd         10 timmar 
 
Påkallad tillsyn, t ex vid ändring av tillstånd          5 timmar
  
Årlig avgift för tillsyn av detalj- och  
partihandlare med försäljningstillstånd   4 timmar 
 
Årlig avgift för tillsyn av handlare som   2 timme 
anmält försäljning av elektroniska  
cigaretter och påfyllningsbehållare 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 
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5. Handel med öl 

Enligt 8 kap § 10 alkohollagen (2010:1622) har kommunen rätt att ta ut 
avgifter för den löpande tillsynen av detaljhandel med öl. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av 
öl till konsument. 

 
Årsavgift:  1 timme 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 
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§ 82   Dnr 2018.77   041 

 

Bokslutsprognos per 31 augusti 2018, barn- kultur- och utbild-
ningsförvaltningen 
 
Ekonom Sara Strömberg informerar om bokslutsprognosen per 31 augusti 
för barn- och utbildningsförvaltningen. Bilaga 1 
 
Sara Strömberg informerar om att omställningskostnaderna för byggnat-
ionen gällande Rotnäset 1 och 2 på ca 700 000 kr inte är medräknad i pro-
gnosen. 
 
Beredning 
Arbetsutskottet § 37/218 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 47/2018 
Arbetsutskottet § 51/2018 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 64/2018 
Arbetsutskottet § 67/2018 

 
Yrkande 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande och finner bifall 
till detta.  
 
1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningsprogno-
sen för augusti och skickar den till kommunstyrelsen. 
 
2. Barn- kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till ett 
fortsatt arbete med att reducera underskottet. 
 
3. Barn- kultur- och utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige 
ett tilläggsanslag med 4 171 000 kr för de ofinansierade förskolorna 
(3 471 000 kr) samt omställningskostnader för byggnationen gällande Rot-
näset 1 och 2 (700 000 kr). 
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Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningsprogno-
sen för augusti och skickar den till kommunstyrelsen. 
 
2. Barn- kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till ett 
fortsatt arbete med att reducera underskottet. 
 
3. Barn- kultur- och utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige 
ett tilläggsanslag med 4 171 000 kr för de ofinansierade förskolorna 
(3 471 000 kr) samt omställningskostnader för byggnationen gällande Rot-
näset 1 och 2 (700 000 kr). 
 
____ 
 
Beslutsexpediering 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomi 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Prognosrapport
Augusti 2018

Prognos augusti 2018  Totalt underskott på Barn, kultur och utbildningsförvaltningen är -3,5 miljoner kronor.
De verksamheter som står för det största underskottet är förskolan (3,5 miljoner) Vattudalsskolan (1,5 miljon) 
och Frostvikenskolan (1 miljon).
Minskat antal barn från migrationsverket har slagit hårt i förskolan och skolan i Frostviken. Även Tornet och 
Riddarens förskoleavdelningar är ofinansierade i budget 2018.Underskottet i skolan beror till största del på för 
mycket assistenter för elever som behöver extra stöd som tillsats utan att det finns i budget.
Att underskottet bara blir 3,5 miljoner på totalen beror på att vi fått in ökade statsbidrag till förvaltningen, att 
inte alla tjänster i elevhälsan varit tillsatta och att Hammerdalsområdet inte har tillsatt alla tjänster som de har 
i budget

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning 221 959 000 225 429 813 -3 470 813

Budget Prognos Avvikelse

-21 895 000 -29 613 286 7 718 286Varav Intäkter

243 854 000 255 043 099 -11 189 099Varav Kostnader

6  Barn- och utbildn.nämnd

Budget Prognos Budgetavvikelse

1 168 000 1 168 120 -120Kostnader

1 168 000 1 168 120 -120

510  Centrala kostnader yttre

Budget Prognos Budgetavvikelse

510 Statsbidrag Ökad jämlikhet 841 tkr 17/18 och 841 tkr 18/19 samt Samverkan för bästa skola SBS 700 tkr. Ej 
tillsatta tjänster. Eventuellt tillsätts en intendent under hösten som kommer att delas med gymnasieskolan.

-3 079 000 -5 461 000 2 382 000Intäkter

10 477 000 9 884 511 592 489Kostnader

7 398 000 4 423 511 2 974 489

511  Projektmedel yttre

Budget Prognos Budgetavvikelse

0 0 0Intäkter

0 0 0Kostnader

0 0 0

522  Förskola yttre

Budget Prognos Budgetavvikelse

522 Kostnader för nya förskolan Tornet i Backe. Lägre kostnader än beräknat för Nattis i Hammerdal då behovet 
minskat. Killevippens lokaler i skolbyggnaden sägs inte upp som beräknat i föregående prognos då behovet 
av lokalen kvarstår trots att många barn flyttat.

-465 000 -370 000 -95 000Intäkter

18 244 000 18 570 576 -326 576Kostnader

17 779 000 18 200 576 -421 576

523  Familjecentralen yttre

Budget Prognos Budgetavvikelse

723 000 803 523 -80 523Kostnader

723 000 803 523 -80 523

530  Förskoleklass, yttre

Budget Prognos Budgetavvikelse

Utskrivet 2018-09-20 11:17:21 Sida 1 av  3
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1 768 000 1 768 000 0Kostnader

1 768 000 1 768 000 0

531  Grundskola åk 1-6 yttre

Budget Prognos Budgetavvikelse

531 Neddragning i budget. Flytt av verksamhet från Backe centralskola till Rossön pga renovering genererar ökad 
kostnad för bland annat lokalhyra och skolskjutsar.

22 523 000 24 064 214 -1 541 214Kostnader

22 523 000 24 064 214 -1 541 214

532  Grundskola åk 7-9 yttre

Budget Prognos Budgetavvikelse

532 Neddragning i budget.

19 452 000 20 495 000 -1 043 000Kostnader

19 452 000 20 495 000 -1 043 000

533  Fritidshem yttre

Budget Prognos Budgetavvikelse

-30 000 -30 000 0Intäkter

3 348 000 3 273 379 74 621Kostnader

3 318 000 3 243 379 74 621

534  Förberedelsegrupp yttre

Budget Prognos Budgetavvikelse

0 2 800 -2 800Kostnader

0 2 800 -2 800

535  Särskola yttre

Budget Prognos Budgetavvikelse

535 Ökat antal elever från höstterminen.

0 -51 000 51 000Intäkter

5 035 000 5 268 975 -233 975Kostnader

5 035 000 5 217 975 -182 975

610  Centrala kostnader

Budget Prognos Budgetavvikelse

610 Beräknat lägre intäkter från Migrationsverket. Ökad kostnad i Hoting för inköp av datorer för att kunna 
deltaga i Pisa test samt kostnad för arbetsmiljöåtgärder i Backe.

-708 000 -1 367 513 659 513Intäkter

5 514 281 6 525 025 -1 010 744Kostnader

4 806 281 5 157 512 -351 231

612  Elevhälsa

Budget Prognos Budgetavvikelse

612 Lägre personalkostnader för logoped, syv koordinator samt kurator då tjänster ej varit besatta under del av 
år.

-473 000 -473 000 0Intäkter

5 216 000 3 845 310 1 370 690Kostnader

4 743 000 3 372 310 1 370 690

Utskrivet 2018-09-20 11:17:21 Sida 2 av  3
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622  Förskola

Budget Prognos Budgetavvikelse

622 Ökade intäkter från Arbetsförmedlingen. Statsbidrag Mindre barngrupper blev 330 tkr lägre än beräknat. 
Hela förskoleavdelningen Tornet i Backe och en avdelning på Riddaren är ofinansierad samt ökade 
personalkostnader på övriga befintliga förskolor i Backe/Hoting området på grund av många små barn på 
vissa avdelningar, barn i behov av särksilt stöd samt enavdelningsförskolor. Förskolan i Strömsund visar ett 
underskott pga ökade personalkostnader för BUI anställningar och barn i behov av särskilt stöd. En 
dagbarnvårdare i Strömsund tas bort från höstterminen utifrån minskat behov.

-4 823 000 -6 318 470 1 495 470Intäkter

49 665 719 54 124 798 -4 459 079Kostnader

44 842 719 47 806 328 -2 963 609

630  Förskoleklass

Budget Prognos Budgetavvikelse

630

-336 000 -1 008 110 672 110Intäkter

5 610 000 6 260 739 -650 739Kostnader

5 274 000 5 252 629 21 371

631  Grundskola åk 1-6

Budget Prognos Budgetavvikelse

631 Verksamheten beräknas ha ökade intäkter i större omfattning än ökade kostnader vilket gör att det blir ett 
plusresultat. Intäkterna består bland annat av  lågstadiesatsning 18/19, Nyanländas lärande samt ökad intäkt 
från Arbetsförmedlingen. De ökade kostnaderna består till viss del av ökad personalkostnad i Frostviken på 
grund av anställning av assistenter till barn med behov. Interkommunal avgift i Backe har tillkommti samt 
behov av assistent. Hammerdal har tjänst som ej tillsatts vilket gör att de visar en positiv prognos.

-4 251 000 -5 927 596 1 676 596Intäkter

43 783 000 45 169 621 -1 386 621Kostnader

39 532 000 39 242 025 289 975

632  Grundskola åk 7-9

Budget Prognos Budgetavvikelse

632 Intäkt Arbetsförmedlingen. Fler elevassistenttimmar köpta från Fyren i Backe. Vattudal visar ett underskott 
på grund av högre personalkostnader än beräknat.

-4 980 000 -5 258 732 278 732Intäkter

35 161 000 36 108 652 -947 652Kostnader

30 181 000 30 849 920 -668 920

633  Fritidshem

Budget Prognos Budgetavvikelse

633 Statsbidrag Fritidshemssatsning 18/19 260 tkr samt ökad intäkt avgifter och intäkter från 
Arbetsförmedlingen. Neddragning av tjänst i budget i Frostviken men tjänsten och kostnaden finns kvar. 
Bredgård, Hoting och Backe har ökade personalkostnader för barn med särskilda behov.

-2 340 000 -2 941 865 601 865Intäkter

14 214 000 16 053 906 -1 839 906Kostnader

11 874 000 13 112 041 -1 238 041

634  Förberedelsegrupp

Budget Prognos Budgetavvikelse

634 Minskat behov då många nyanlända flyttat.

-410 000 -406 000 -4 000Intäkter

1 952 000 1 655 950 296 050Kostnader

1 542 000 1 249 950 292 050

Utskrivet 2018-09-20 11:17:21 Sida 3 av  3
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§ 88  Dnr 2018.132  811  

Tjänsteskrivelse kring badhuset  

Under de senaste två åren har Kultur- och Fritidsavdelningen fått föreläg-
ganden av Miljö- och Byggavdelningen om att de badhus som kommunen 
har öppna på helgerna måste städas varje dag under helgerna samt att man 
måste ta prover på vattenkvalitén 2 gånger varje dag. Detta har inneburit 
att Kultur- och Fritidsavdelningen har varit tvungna att anställa städ samt 
provtagning på helgerna. Det har inneburit stora kostnader för avdelning-
en. För att kunna fortsätta med servicen att ha badhusen tillgängliga på 
helgerna så vill de införa en taxa/hyra för företag och privatpersoner på 
kvällar och helger. Men kommunens föreningar får fortfarande tills vidare 
ha nolltaxa.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade (2018-08-23) § 74 att 
ärendet återremiters till arbetsutskottet 6 september där det tydligare 
framgår kostnader för företag som bokar säsongsvis i relation till bokning 
vid enstaka tillfällen. Det ska även framgå om bastukostnad/ 
bastutid ingår. Kultur- och Fritidsavdelningen har kommit in med en 
komplettering. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 61/2018 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 74/2018 
Arbetsutskottet § 71/2018 

 
 

Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finner bifall till detta:  
 
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av de kompetteringar 
som efterfrågades vid nämndsammanträdet den 23 augusti (§ 74).  Utifrån 
detta antar nämnden upprättat förslag till taxor från 1 januari 2019 enligt 
upprättad bilaga med de kompletterande uppgifterna. 
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Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut   
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av de kompetteringar 
som efterfrågades vid nämndsammanträdet den 23 augusti (§ 74).  Utifrån 
detta antar nämnden upprättat förslag till taxor från 1 januari 2019 enligt 
upprättad bilaga med de kompletterande uppgifterna. 
 
_____  

 
Beslutsexpediering 
Förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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STRÖMSUNDS KOMMUN                             Bilaga Bku au § 71 1 (1) 
 
Kultur- och Fritidsavdelningen     2018-08-31    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kompletteringar till förslag om avgifter för företag i Simhallarna. 
 
 
Barn- kultur- och utbildningsnämnden återemitterade ärendet  för 
följande kompletteringar som man vill ha till AU den 6 september. 
 
 Föreningar som bokar en hel säsong som innefattar september 

till maj månad. Med uppehåll över jul och nyår. Det blir 34 
gånger  till priset av 250 kronor/gång, det blir 8 500 kronor per 
säsong. Vi förstår att  om vi genomför detta kommer det natur-
ligtvis bli företag som inte vill fortsätta med en egen tid. Men 
det kan också finnas flera små företag som går tillsammans om 
en tid och delar kostnaden. För idag har vi på vissa bokade ti-
der bara 2-4 personer per bokad timme. I hyran ingår naturligt-
vis även möjlighet att nyttja bastun. 
 

 Eftersom det förmodligen kommer att bli ett antal tider tomma, 
om vi inför en avgift. Så kommer vi att erbjuda möjligheten att 
bara boka en timme då och då. Då till priset av 250 kronor per 
timme. Och vi kommer inom en framtid även att upphandla ett 
nytt bokningsprogram, där man går in själv och bokar lediga 
tider direkt på nätet. 

 
 
 
Strömsund 2018-08-31 
 

 
 
Lars-Eric Bergman 
Kultur- och Fritidschef 
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