
Kallelse till kommunfullmäktige den 18 februari 2021 , klockan
13.00

Som ledamot i kommunfullmäktige kallas du till sammanträde. Utifrån rådande
pandemi genomförs mötet digitalt. Ordinarie antal ledamöter gäller från och
med detta sammanträde.

Sammanträdet hålls via Microsoft Teams. Ledamöter som har svårigheter att
delta digitalt kommer att erbjudas plats i kommunhuset där erforderlig
utrustning och teknisk support finns på plats, meddela sekreteraren i god tid för
bokning av lokal.

Valberedningen sammanträder klockan 8.15.

Sammanträdet kommer att direktsändas på kommunens Youtube-kanal,
eventuella åhörare hänvisas till denna sändning.

Sammanträdets plats

Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund.

Utsändningsdag

Måndag den 8 februari.

Gruppmöten

Digitala gruppmöten rekommenderas. Önskar någon grupp trots detta lokal i
kommunhuset, meddela sekreteraren i god tid för bokning av lokal.

Välkommen

Elisabeth Lindholm, ordförande
Hans-Erik Jansson, sekreterare
0670-164 55 eller hans-erik.jansson@stromsund.se

hans-erik.jansson@stromsund.se
hans-erik.jansson@stromsund.se
hans-erik.jansson@stromsund.se
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

den 15 december 2020

Justerare

Diarienummer KS.2019.480

§ 205 Medborgarförslag - konkretisera förslagen i Jämtlands läns
energi- och klimatstrategi: fossilbränslefritt 2030

Kristina Ström, Zara Andersson och Anna Lundgren har inkommit med ett
medborgarförslag. Enligt förslagsställarna är matsektorn den näst största
utsläppssektorn av växthusgaser i Sverige.

I syfte att minska utsläpp av växthusgaser föreslår förslagsställarna ett antal
åtgärder. Dessa förslag besvaras i upprättat yttrande.

Underlag till beslut

AU § 185/2020
Förslag till yttrande
Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets
förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget anses besvarat med upprättat yttrande. Bilaga.



Strömsunds kommun 
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Yttrande   
Kommunstyrelsen   
23 november 2020 
  

 Vårt diarienr: KS.2019.480 

 

Kommentarer på medborgarförslag avseende attitydförändring på 
tallriken: klimatsmart mat i kommunens verksamheter 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Ström, Zara Andersson och Anna Lundgren har lämnat in ett medbor-
garförslag. Enligt förslagsställarna är matsektorn den näst största utsläppssek-
torn av växthusgaser i Sverige. I syfte att minska utsläpp av växthusgaser före-
slår förslagsställarna att: 

1. Kommunens kostchef får i uppdrag att beräkna måltidernas koldioxidekvi-
valenter vid framtagande av menyer för att kunna välja de klimatsmartaste 
alternativen. Beräkningarna ska också kommuniceras till kommunens mat-
gäster för att starta en attitydförändring. 
 
Teknik- och serviceförvaltningens kommentar: 
I det kostdataprogram Mashie som kommunen använder finns det en mo-
dul för att beräkna koldioxidekvivalenter. Det går alltså att beräkna men 
kräver en genomgång av alla ingredienser i recepten. Dessutom har till ex-
empel olika torskfiléer olika koldioxidekvivalenter och därmed även olika 
priser. Om detta ska genomföras är det av stor vikt att det tas fram kon-
kreta riktlinjer och ekonomiska resurser.   

      
2. Upphandlingsavtalen gällande mat ska innehålla villkor om att matprodu-

centerna ska ta hänsyn till klimatutsläpp och biologisk mångfald.   
 
Teknik- och serviceförvaltningens kommentar: 
Livsmedelsupphandling görs gemensamt för länets samtliga kommuner 
utom Åre.  
Politikerna sätter ramarna för vilka krav som ska ställas. Det finns en ge-
mensam nämnd med representanter från kommunerna i Jämtland som sät-
ter upp de riktlinjer vi har att förhålla oss till.  
De krav som ställs i upphandlingen påverkar priset vilket innebär att det 
måste finnas finansiering som täcker de kostnader som kraven medför. Det 
ställs redan höga krav i befintligt avtal vilket har resulterat i att livsmedels-
priserna har ökat rejält vid den senaste upphandlingen.  

  



Yttrande/Remissvar/Skrivelse 
Nämndens namn 
23 november 2020 

 

 

 
 

2 

3. En flexiblare matsedel ska tillämpas i kommunen så att de lokala kökens 
personal får använda sin yrkeskunskap, lokala kännedom och erfarenhet till 
att öka den lokala cirkulära ekonomin och minska matsvinnet. 
 
Teknik- och serviceförvaltningens kommentar: 
Minst 2 gånger per år träffas kostenhetens personal och då beslutas matse-
delns innehåll. Som grund till dessa beslut är de önskemål och synpunkter 
som kommer från de kostråd som skolan har via elevråden samt via kost-
ombuden inom äldreomsorgen.  
Om förslaget att använda den lokala kännedomen innebär att varje kök ska 
kunna köpa lokala varor godtyckligt så är det inte möjligt eftersom vi är 
bundna till att följa LOU (lagen om offentlig upphandling) det vill säga vi 
måste använda oss av de ramavtal som skrivits vid livsmedelsupphand-
lingen.  
Vi har tillsammans med skola och förskola arbetat med att minska matsvin-
net och det fungerar mycket bra. Det blir inte många gram per person i 
matsvinn. När det gäller äldreomsorgen finns det fortfarande kvar att göra 
för att minska matsvinnet men arbetet pågår.  
 

4. Personalen får ett större inflytande över sin arbetsvardag eftersom de har 
mest information och mest erfarenhet då det gäller att tillaga aptitlig och 
näringsriktig mat som motverkar matsvinnet. 
 
Teknik- och serviceförvaltningens kommentar: 
Att personal anställda av Strömsunds kommun ska ha inflytande över sin 
arbetsvardag är en självklarhet. Hälsofrämjande arbetsplatsträffar genom-
förs enligt samverkansavtalet. 
 

5. Kommunen som arbetsgivare ger kökspersonalen fortbildning i vegetarisk 
matlagning och näringslära för att öka andelen vegetabilier i maten.  
 
Teknik- och serviceförvaltningens kommentar: 
Vecka 44 2020 genomfördes en utbildning i vegetarisk matlagning för samt-
liga kök.  
Det sker även utbildningar på Torsta inom ramen för offentlig gastronomi i 
Jämtland. De har kurser ibland annat vegetarisk matlagning. 

Kontaktuppgifter 
Strömsunds kommun 
Box 500 
833 24 Strömsund 
0670-161 00 
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

den 15 december 2020

Justerare

Diarienummer KS.2020.512

§ 206 Revidering av översiktsplan

Enligt 3 kap. 27§ plan - och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige minst
en gång under varje mandatperiod pröva om kommunens översiktsplan är
aktuell i förhållande till de lagkrav som ställs på innehållet i 3 kap. 5§ PBL.

Länsstyrelsen ska redovisa synpunkter i fråga om sådana statliga och
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens
aktualitet. Länsstyrelsen ska lämna en sammanfattande redogörelse minst
en gång under varje mandatperiod eller när kommunen begär det enligt 3
kap. 28§ PBL. Den senaste sammanfattande redogörelsen för Strömsunds
kommun lämnades den 12 mars 2018. I redogörelsen framgår att
länsstyrelsen bedömer är att det finns vissa brister i kommunens
beskrivningar och ställningstaganden angående riksintressen, hälsa och
säkerhet och miljökvalitetsnormer, vilket urholkar översiktsplanens
funktion vid beslut. Länsstyrelsen avser inte lämna någon ny redogörelse
för innevarande mandatperiod.

Sedan översiktsplanen antogs 2014, har också nya lagbestämmelser
tillkommit samt nya miljödirektiv, rikstäckande strategier och regionala mål
så som utökandet av riksdagens miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen bedömer
därför att Strömsunds kommuns översiktsplan bör uppdateras.

Från kommunens medborgare har det kommit in ett antal önskemål om nya
LIS områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Dessutom bör
kommunens "Tillägg till översiktsplan - vindkraft", som antogs i kommun-
fullmäktige den 18 september 2019 § 76, läggas in i den kommunövergrip-
ande planen.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse 12 mars 2018

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunövergripande översikts-
planen från 2014 ska uppdateras under innevarande mandatperiod.



 Tjänsteskrivelse 
Översiktsplan  
2020-11-26   

   
   

 

Diarienummer  PLAN.2020.283  

Aktualitetsprövning av den kommunövergripande översiktsplanen 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 3 kap. 27§ plan - och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige minst 
en gång under varje mandatperiod pröva om kommunens översiktsplan är 
aktuell i förhållande till de lagkrav som ställs på innehållet i 3 kap. 5§ PBL. 
 
Länsstyrelsen ska redovisa synpunkter i fråga om sådana statliga och 
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens 
aktualitet. Länsstyrelsen ska lämna en sammanfattande redogörelse minst en 
gång under varje mandatperiod eller när kommunen begär det enligt 3 kap. 28§ 
PBL. Den senaste sammanfattande redogörelsen för Strömsunds kommun 
lämnades den 12 mars 2018. I redogörelsen framgår att Länsstyrelsen bedömer 
är att det finns vissa brister i kommunens beskrivningar och ställningstaganden 
angående riksintressen, hälsa och säkerhet och miljökvalitetsnormer, vilket 
urholkar översiktsplanens funktion vid beslut. Länsstyrelsen avser inte lämna 
någon ny redogörelse för innevarande mandatperiod. 
 
Sedan översiktsplanen antogs 2104, har också nya lagbestämmelser tillkommit 
samt nya miljödirektiv, rikstäckande strategier och regionala mål så som 
utökandet av Riksdagens miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen bedömer därför att 
Strömsunds kommuns översiktsplan bör uppdateras. 
 
Från kommunens medborgare har det kommit in ett antal önskemål om nya LIS 
områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Dessutom bör kommunens 
"Tilägg till översiktsplan - vindkraft", som antogs i KF 2019-09-18 §76, läggas in i 
den kommunövergripande planen. 

Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunövergripande översiktsplanen 
från 2014 ska uppdateras under innevarande mandatperiod. 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 
Miljö- och byggavdelningen, Anders Bergman, miljö- och byggchef. 

Bilagor 
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse 2018-03-12. 
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Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för 
Strömsunds kommun, del 2.

Inledning
Länsstyrelsen överlämnar härmed synpunkter på översiktsplanens aktualitet. 
Synpunkterna syftar till att utgöra stöd i kommunens pågående arbete med att 
uppdatera den kommuntäckande översiktsplanen för Strömsunds kommun.
Bakgrund
Enligt 3 kap. 27§ plan - och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige minst 
en gång under varje mandatperiod pröva om kommunens översiktsplan är 
aktuell i förhållande till de lagkrav som ställs på innehållet i 3 kap. 5§ PBL.
Länsstyrelsen ska redovisa synpunkter i fråga om sådana statliga och 
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens 
aktualitet. Länsstyrelsen ska lämna en sammanfattande redogörelse minst en 
gång under varje mandatperiod eller när kommunen begär det enligt 3 kap. 28§ 
PBL. Den senaste sammanfattande redogörelsen för Strömsunds kommun 
lämnades 2011. 

Redogörelse 
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse består av två delar:

- Del 1. Länsstyrelsens redovisning av statliga och mellankommunala intressen 
som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Del 1 riktar sig till 
samtliga kommuner i länet. Redovisningen sker i rapporten ”Aktuellt underlag 
för översiktsplanering” som publicerades i september 2017 av Länsstyrelsen i 
Jämtlands län och som kan laddas via länken nedan: 
http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/oversiktsplaner/Documents/201709_lst_jamtland_rappo
rt_oversiktsplanering.pdf 

- Del 2. Länsstyrelsens synpunkter på översiktsplanens aktualitet. Denna del 
riktas specifikt till varje kommun.

Gällande handlingarna tillhörande översiktsplan 
Följande handlingar har beaktats i denna redogörelse: Översiktsplan 
Strömsunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11. Fördjupade 

Redogörelse
Datum Dnr (anges vid skriftväxling)

2018-03-12 401-1868-18
Samhällsenheten
     

Strömsund kommun
miljobygg@stromsund.se

http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/oversiktsplaner/Documents/201709_lst_jamtland_rapport_oversiktsplanering.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/oversiktsplaner/Documents/201709_lst_jamtland_rapport_oversiktsplanering.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/oversiktsplaner/Documents/201709_lst_jamtland_rapport_oversiktsplanering.pdf
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översiktsplaner, Vindkraft i Strömsunds kommun antagen 2005 samt Vindkraft i 
Strömsunds kommun, södra delen, antagen 2009. 

Länsstyrelsens synpunkter på översiktsplanens aktualitet
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska vara vägledande för 
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen ska det framgå 
hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 
relevanta nationella och regionalt mål, planer och program, samt 
mellankommunala frågor, som har betydelse för en hållbar utveckling inom 
kommunen. Kommunen ska i översiktsplanen även redovisa hur hänsyn tas till 
allmänna intressen enligt 2 kap PBL vid beslut om användning av mark- och 
vattenområden. Av 3 kap PBL framgår det även att riksintressen enligt 3 och 4 
kap. Miljöbalken (MB) ska anges särskilt i översiktsplanen. Vidare ska 
översiktsplanen visa hur kommunen avser att tillgodose redovisade 
riksintressen, hur miljökvalitetsnormer följs, hur kommunen avser att 
tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder samt områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (s.k. LIS-områden). 
Länsstyrelsen bedömer att det finns vissa brister i kommunens beskrivning och 
ställningstagande angående riksintressen, hälsa och säkerhet och 
miljökvalitetsnormer. Detta urholkar översiktsplanens funktion vid beslut. 
Sedan översiktsplanen antogs 2104, har också nya lagbestämmelser tillkommit 
samt nya miljödirektiv, rikstäckande strategier och regionala mål så som 
utökandet av Riksdagens miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen bedömer att 
Strömsunds kommuns översiktsplan bör uppdateras särskilt angående frågorna 
som listas nedan. 

Frågor Uppdateringsbehov
Nya lagstiftningar Ja
Riksintressen Ja
Miljökvalitetsnormer Ja
Mellankommunala frågor Nej
LIS och strandskydd Nej
Hälsa, säkerhet och risker Ja
Övriga allmänna intressen Ja

De frågor där länsstyrelsen ser ett uppdateringsbehov utvecklas och motiveras 
nedan under respektive rubrik.
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Nya förutsättningar som bör uppmärksammas

Nya lagstiftningar
Nedan listas de nya lagstiftningar som tillkommit efter att kommunens nu 
gällande översiktsplan antogs och som kan ha en direkt påverkan på 
kommunens arbete med översiktsplanering. Listan bör inte ses som komplett 
då det kan finnas ytterligare lagändringar som indirekt kan påverka 
kommunens arbete med den fysiska planeringen.

 PBL (2010:900), senast ändrad november 2017 (2017:965) angående 
miljöbedömning av översiktsplaner

 Lag om ändring i miljöbalken, strandskyddsbestämmelser (2009:532 och 
2014:892)

 Ny förordning av trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) med ändring 
(2017:359)

 Lag om ändring i miljöbalken, ”ny” kap. 6 om miljöbedömningar (2017:955)

Riksintressen 

MB Riksintressen Uppdateringsbehov
Rennäring § 5 Ja, se kommentar 1
Naturvård § 6 Ja, se kommentar 2
Friluftsliv § 6 Ja, se kommentar 3
Kulturmiljövård § 6 Nej
Värdefulla ämnen och 
material §7

Ja, se kommentar 4

Energiproduktion § 8 Ja, se kommentar 5
Trafikslagens 
anläggningar § 8

Ja, se kommentar 6

3 kap.

Totalförsvaret § 9 Nej
Turism och rörligt 
friluftsliv § 2

Nej

Obrutet fjäll § 5 Ja, se kommentar 7
Skyddade vattendrag § 6 Ja, se kommentar 8

4 kap.

Natura 2000-områden § 8 Ja, se kommentar 9

Kommentar 1.
Sametinget har under 2009 och 2015 beslutat om områden av riksintresse för 
rennäringen för samebyar som berör Strömsunds kommun (Voernese, 
Ohredahke, Raedtievaerie, Jiingevaerie,). Översiktsplanen behöver redovisa de 
aktuella områdena med ett tydligt kartskikt samt kommunens ställningstagande 
till områdena.
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Kommentar 2.
På sidan 88 i översiktsplanen framgår att ”Inom Strömsunds kommun är 26 
områden (cirka 300 000 hektar) eller objekt utpekade som riksintressen för 
vetenskaplig naturvård 1 januari 2013”. Av listan i Bilaga 3 till 
översiktsplanen framgår dock att det handlar om 27 områden av riksintresse för 
naturvård i kommunen. Listan i bilaga 3 behöver korrigeras eftersom den 
saknar området ”Rosenbergsråkarna” (NRO23102) och istället presenterar 
Natura 2000 området ”Vallån Frostviken” som ett enskilt område. ”Vallån 
Frostviken” är en del av riksintresseområdet Jormli-Blåsjöfjällen (NRO23003). 
Översiktsplanen bör också presentera en sammanfattning av de 
värdebeskrivningar som finns för de områden som är av riksintresse för 
naturvård. Värdebeskrivningarna är tillgänglig under Naturvårdsverkets 
karttjänst Skyddad natur.
Kommentar 3.
En översyn av de områden som är av riksintresse för friluftsliv har genomförts 
under 2014 och 2016–17. Området Hotagen (FZ 02) klassificeras enligt koden 
FZ2. Översynsarbetet för området Frostviken (FZ 01) pågår. 
Översiktsplanen saknar också en sammanfattning av de värdebeskrivningar 
som områdena pekats ut utifrån. Värdebeskrivningarna är tillgängliga under 
Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur. Namn och beteckning för 
områdena av riksintresse för friluftsliv bör anges på kartan (se s.91).
Kommentar 4.
Avgränsningen för områden av riksintresse för värdefulla ämnen eller material 
inom kommunen bör redovisas på kartan på sidan 103. Aktuella områden av 
riksintresse för värdefulla ämnen och material är Stekenjokk och Granberget. 
Bellviksberg är inte ett område av riksintresse.
Kommentar 5.
Riksintresse för energiproduktion - vind har reviderats av Energimyndigheten 
under 2013 och vissa områden av riksintresse har tillkommit inom kommunen. 
De nya områdena finns beskrivna i översiktsplanen men kommunen har inte 
tagit ställning till dem. I en kommande revidering av översiktsplanen ska 
kommunen ta hänsyn även till dessa områden.
Kommentar 6.
Översiktsplanen saknar en tydlig kartredovisning av riksintressen för 
kommunikationer. Kartredovisningen på sidan 26 är svårt att läsa.
Kommentar 7.
Översiktsplanen saknar en kartredovisning över områden av riksintressen för 
obrutet fjäll Frostviken-Borgafjäll och Hotagen.
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Kommentar 8.
Strömsunds kommun berörs av riksintresse för skyddade vattendrag enligt 4 
kap. MB. I översiktsplanen saknas en kartredovisning och beskrivning av de 
utpekade områdena (Storån uppströms Klumpvattnet, Lejareälven, Ammerån 
uppströms Överammer och Rörströmsälven).
Kommentar 9.
Kommunen berörs av 45 olika Natura 2000-områden och inte av 44 områden 
som översiktsplanen redovisar. Texten och kartorna på sidorna 86–90 samt 
listan i Bilaga 2 behöver uppdateras med natura 2000-området Malmån 
(SE0720446). 
Miljökvalitetsnormer

MKN Uppdateringsbehov
MKN för luft Ja, se kommentar 10
MKN för vatten Ja, se kommentar 11
MKN för buller Ja, se kommentar 12
MKN för fisk- och 
musselvatten

Nej

Kommentar 10.
Även om Strömsunds kommun inte direkt berörs av miljökvalitetsnormer för 
luft bör frågan beskrivas i översiktsplanen. I Strömsund kommun saknas tung 
industri och större tätorter, varför problem med luftkvaliteten kan antas vara av 
begränsad omfattning. Kommuner med färre än 10 000 invånare får tillämpa 
objektiv skattning istället för mätning. I de fall det finns risk för att någon 
miljökvalitetsnorm överskrids bör det av översiktsplanen framgå i vilka 
områden detta kan ske.
Kommentar 11.
Miljökvalitetsnormer för vatten bör beskrivas tydligare i översiktsplanen.
Kommentar 12.
Även om Strömsunds kommun inte berörs direkt av miljökvalitetsnormer för 
buller bör frågan beskrivas i översiktsplanen. Miljökvalitetsnormerna omfattar 
t.ex. omgivningsbuller från större vägar, järnvägar och flygplatser i hela 
Sverige. Bullerkartläggningar och åtgärdsprogram krävs endas i kommuner 
med en befolkning över 100 000 invånare. Även i mindre och medelstora 
kommuner ska dock strävan vara att begränsa bullret. Detta styrs bland annat 
av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. 
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Mellankommunala frågor

LIS och strandskydd
Länsstyrelsen har inget att tillägga vad gäller kommunens redovisning av LIS-
områden som finns i översiktsplanen.

Hälsa, säkerhet och riskfrågor

Frågor Uppdateringsbehov
Farligt gods och 
miljöfarlig verksamhet

Nej

Förorenade områden Ja, se kommentar 13
Buller Ja, se kommentar 14
Strålning Nej
Översvämning, ras, 
skred och erosion

Nej, se även Klimataspekter nedan

Kommentar 13.
Eftersom eventuellt förorenade områden identifieras oftare än översiktsplanen 
uppdateras så kan det vara bättre att i översiktsplanen hänvisa till ett ajourhållet 
register än att i plandokumentet exakt redovisa var potentiellt förorenade 
områden i kommunen finns (om det inte finns anledningar att särskilt 
kommentera vissa områden). 
Kommentar 14. 
Den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
i kraft. Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 
Kommunens analyser och ställningstagande borde uppdateras och redovisas 
enligt förordningen.

Frågor Uppdateringsbehov
Bostadsförsörjning Nej
Vindkraftlokaliseringar Nej
Köpcentra, offentlig och 
kommersiell service

Nej

IT-infrastruktur Nej
Avlopp Nej
Naturområden för 
friluftsliv och 
besöksnäring

Nej

Övrigt Nej
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Övriga allmänna intressen

Frågor Uppdateringsbehov
Jordbruk Jordbruksmarkens 

värden
Nej

Klimatanpassning Ja, se kommentar 15Klimataspekter
Minskad 
klimatpåverkan

Nej

Kommentar 15.
Nuvarande översiktsplan redovisar en uppdaterad bild av klimatförändringar i 
Strömsunds kommun. I översiktsplanen bör kommunen dock, utifrån de 
senaste tillgängliga planeringsunderlagen, identifiera områden med framtida 
risk för ras, skred, erosion, högt grundvatten samt översvämning orsakad av 
skyfall eller höga flöden i sjöar och vattendrag.

Formalia kring ställningstagandet till översiktsplanens 
aktualisering
Kommunens ställningstagande till översiktsplanens aktualitet begränsas till de 
krav som ställs i 3 kap. 5§ PBL. Fördjupningar av översiktsplanen ska ingå i 
aktualitetsprövningen. Innehållet i planen kan inte ändras genom beslutet om 
dess aktualitet. Om kommunfullmäktige finner att översiktsplanen är inaktuell, 
bör kommunen också inleda en översyn av planen. 
En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett 
program, som krävs i lag eller annan författning, ska göra en strategisk 
miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 3§MB). 
Boverket rekommenderar att en uppföljning av miljöbedömningen görs i 
samband med att kommunen tar ställning till planens aktualitet.
Efter att aktualiseringsprövningen är genomförd ska kommunfullmäktiges 
beslut enligt 2 kap. 7§ plan- och byggförordningen (2011:338) skickas till 
Boverket och Länsstyrelsen Jämtland samt till Region Jämtland Härjedalen.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av arkitekt Massimo Cati med 
samhällsplanerare Pietro Marcianó som föredragande. Detta beslut har 
signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.

Massimo Cati                                  Pietro Marcianó



Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

den 15 december 2020

Justerare

Diarienummer KS.2020.521

§ 207 Initiativärende från Moderaterna om ändring i ägardirektiv
för Strömsunds hyresbostäder AB

Moderaterna har via Simon Högberg inkommit med ett initiativärende. I detta
föreslås en översyn av ägardirektiven för Strömsunds hyresbostäder AB (SHB).

I initiativärendet föreslås att kommundirektören får i uppdrag att omgående
utreda och förslå ändringar till SHB:s ägardirektiv så dessa medger försäljning
av hela eller delar av fastighetsbeståndet på enskilda orter.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse
Initiativärende

Yrkande

*Mats Gärd (C) yrkar att ett tillägg om återredovisning till kommunstyrelsen
i januari läggs till.

*Susanne Hansson (S) yrkar att kommunfullmäktige uppmanas ge SHB i
uppdrag att ta fram en värdering av bolagets fastighetsbestånd i Backe och
upprätta en risk- och konsekvensanalys på att sälja ut allmännyttans
bostäder i Backe.

*Håkan Espmark yrkar bifall till initiativärendet med Mats Gärds
tilläggsyrkande.

Ajournering

Mats Gärd (C) begär ajournering klockan 16.25, mötet ajourneras i 10
minuter och återupptas 16.35.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt och Håkans Espmarks yrkanden och
finner bifall till eget yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs.

Följande omröstningsproposition fastställs: Den som stödjer Susanne Hanssons
förslag röstar ja. Den som stödjer Håkan Espmarks yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges åtta ja-röster och sju nej-röster. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat enligt Susanne Hanssons yrkande.



Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

den 15 december 2020

Justerare

§ 207 fortsättning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Strömsunds hyresbostäder ges i uppdrag att ta fram en värdering av bolagets
fastighetsbestånd i Backe och upprätta en risk- och konsekvensanalys på att
sälja ut allmännyttans bostäder i Backe.

Reservation

Mats Gärd (C), Kerstin Engkvist (C), Göran Espmark (C), Simon Högberg (M),
Håkan Espmark (M), Anders Bryntesson (RD) och Veronica Berglund (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Espmarks yrkande.



Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen
7 november 2020

Diarienummer KS.2020.521

Initiativärende från Moderaterna om ändring i ägardirektiv för
Strömsunds hyresbostäder AB

Moderaterna har via Simon Högberg inkommit med ett initiativärende. I detta
föreslås en översyn av ägardirektiven för Strömsunds hyresbostäder AB (SHB).

I initiativärendet föreslås att kommundirektören får i uppdrag att omgående
utreda och förslå ändringar till SHBs ägardirektiv så dessa medger försäljning av
hela eller delar av fastighetsbeståndet på enskilda orter.

Förslag till beslut

Ärendet lämnas till kommundirektören för beredning.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller.

Bilagor

Initiativärende



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Simon Högberg <simon.hogberg@live.se> 
Skickat: den 3 december 2020 18:06
Till: Hans-Erik Jansson <hans-erik.jansson@stromsund.se>
Ämne: Initiativärende

I pågående diskussioner om en eventuell försäljning av delar av Strömsunds 
hyresbostäders bostadsbestånd har det ifrågasatts om nuvarande ägardirektiv medger ett 
sådant agerande.
Moderaterna i Strömsund Kommun föreslår att kommunchefen ges i uppdrag att 
omgående utreda och vid behov föreslå ändringar i ägardirektiven så att bolaget kan 
avyttra hela eller delar av bostadsbeståndet på en ort genom försäljning.

Med vänlig hälsning,
Simon och Håkan 

Skickat från min iPhone



Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

den 26 januari 2021

Justerare

Diarienummer KS.2020.432

§ 5 Finansiering av fiberutbyggnad i Rossön

Fortsatt utbyggnad av fibernät är insatser för att komma närmare de
kommunala bredbandsmålen, att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha
tillgång till internet med hastiget om minst 100 megabit per sekund.

Enligt kommunens bredbandsstrategi ska bland annat områden med relativt
många hushåll och företag prioriteras före ett område med färre. I dagsläget
saknas fibernät till hushållen i två av kommunens tätorter, Backe och Rossön.

Frågan om fiberutbyggnad i Rossön har hanterats i kommunstyrelsen och
utifrån beslutet krävs extern finansiering. Enligt nuvarande kostnadskalkyl
kommer en del av investeringen att ligga utanför arrendet.

Beräknad investeringskostnad uppgår till 4 332 500 kronor, 407 000 kronor av
kostnaden ligger utanför arrendet. Finansieringen behöver vara klar innan
projektet kan påbörjas.

En förutsättning för att kommunen ska genomföra investeringen är att minst
125 hushåll beställer en fiberanslutning.

Pilotprojektet ska efter avslut utvärderas för att fastställa om det finns fördelar
att använda den nya modellen för utbyggnad av ytterligare områden.

Underlag till beslut

AU § 6/2021
Tjänsteskrivelse med bilagor

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bredbandsinvestering på 4 500 000 kronor i Rossön beviljas enligt sam-
verkanslösning mellan Zpyke och ServaNet, kommunstyrelsebeslut
§ 96/2020. Bilaga.

2. Investeringsramen för 2021 ökar med 4 500 000 kronor och finansiering sker
genom upplåning via Kommuninvest.

3. 400 000 kronor av investeringen är inte arrendegrundande. Enheten för
bredband (ansvar 96 och ändamål 990) erhåller tilläggsanslag 2021 med
400 000 kronor, vilket blir ett eget kommunalt bidrag till investeringen.
Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

4. Fiberutbyggnaden genomförs under förutsättning att minst 125 hushåll i
centrala Rossön beställer. Investeringen genomförs med motiveringen att
fiberutbyggnad av kommunens tätorter är prioriterat och en förutsättning för
möjligheten till digitalisering.



Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott
22 december 2020

Diarienummer KS.2020.432

Finansiering av fiberutbyggnad i Rossön

Beskrivning av ärendet

Fortsatt utbyggnad av fibernät är insatser för att komma närmare de kommunala
bredbandsmålen, att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till internet
om minst 100 Mbit/s.

Enligt kommunens bredbandsstrategi ska bland annat områden med relativt
många hushåll och företag prioriteras före ett område med färre. I dagsläget
saknas fibernät till hushållen i två av kommunens tätorter, Backe och Rossön.

Frågan om fiberutbyggnad i Rossön har hanterats i kommunstyrelsen, §96/2020.
Kommunstyrelsens beslut lyder:

1 Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ tre, samverkanslösning mellan
Zpyke och ServaNet med anslutningsavgift på 24 900 kronor alternativt
14 900 kronor om upprättat introduktionserbjudande avropas. Bilaga.

2 Medel hänvisas ut kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter 2021.

Beslutet kräver extern finansiering. Enligt nuvarande kostnadskalkyl kommer en
del av investeringen att ligga utanför arrendet.

Beräknad investeringskostnad uppgår till 4.332.500 kronor, varav 407.000
kronor ligger utanför arrendet. Finansieringen behöver vara klar innan projektet
påbörjas.

En förutsättning för att kommunen ska genomföra investeringen är att minst 125
hushåll beställer en fiberanslutning.

Pilotprojektet ska efter avslut utvärderas för att fastställa om det finns fördelar
att använda den nya modellen för utbyggnad av ytterligare områden.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Bredbandsinvestering på 4 500 000 kronor i Rossön beviljas enligt
samverkanslösning mellan Zpyke och ServaNet, kommunstyrelsebeslut
§96/2020.

2. Investeringsramen för 2021 ökar med 4 500 000 kronor och finansiering sker
genom upplåning via Kommuninvest.

3. 400 000 kronor av investeringen är inte arrendegrundande. Enheten för
bredband (ansvar 96 och ändamål 990) erhåller tilläggsanslag 2021 med 400
000 kronor, vilket blir ett eget kommunalt bidrag till investeringen. Medel
anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

4. Fiberutbyggnaden genomförs under förutsättning att minst 125 hushåll i
centrala Rossön beställer. Investeringen genomförs med motiveringen att
fiberutbyggnad av kommunens tätorter är prioriterat och en förutsättning för
möjligheten till digitalisering.



Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen
22 december 2020

2

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Ann-Louise Hansson, Bredbandssamordnare

Kommunledningsförvaltningen, Veronica Hjorter Stenklyft, Ekonomichef



Kostnads- och intäktssammanställning
Bredband Rossön

Förutsättningar:

Område enligt karta (centrala Rossön)

125 st kunder beställer

Avskrivningstid 25 år

Ordinarie affärsmodell (Servanet)

Kommunens kostnader och intäkter Zpyke Servanet Samverkanslösning Samverkanslösning

enl. utredning kalkylerat pris Zpyke + Servanet Zpyke + Servanet

125 kunder, anslutningsavgift: 21.900 kr 31.900/21.900 kr 21.900 kr 24.900/14.900 kr

Kommunens kostnader: 

Byggkostnad 3 745 000 5 711 000 4 332 500 4 332 500

Kundintäkter, 100% -2 190 000 0 0 0

Andel utanför arrende 1 328 000 900 000 407 000

Investering (arrendegrundande) 1 555 000 4 383 000 3 432 500 3 925 500

Tillkommande kostnader drift- och underhållsavtal 360.000 till 720.000 0 0 0

Tillkommande kostnader kommunal admin. 600 000

Arrendeintäkt/hyra från KO 1 555 000 4 383 000 3 432 500 3 925 500

Medborgare:

Anslutningsavgift, kontantpris 21 900 31.900 21 900 24.900

Anslutningsavgift, kampanjerbjudande x 21.900 x 14.900

Anslutningsavgift med finansieringslösning (60 mån) Kommunen Servanet, 599 kr/mån Servanet Servanet, 499 kr/mån

Nätavtal kund 0 199 199 199

Tjänster i nätet  - enligt utbud (KO) Prisnivå okänd Pris: www.servanet.se Pris: www.servanet.se Pris: www.servanet.se 



 

Kartområdet visar det 

faktiska upptagningsområdet 

för Etapp 1 utvärdering och 

projektering. 

 

Aktivt stationsområde:  

RSÖN1   7090818 1525736  

1G 

 

Passiv men brukbar teknik 

bod i direkt närhet finns. 

Denna ägs av Strömsunds 

kommun. 

 

Stationstillträde vid 

byggbeslut: V36 2020. 

Telia underrättade med 

preliminär plan Q4-2020 till 

Q4-2021. 

 

2020-07-01 

Zpyke AB 

STRÖMSUND ROSSÖN 
ETAPP 1 

Bilaga 1 



Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

den 26 januari 2021

Justerare

Diarienummer KS.2020.446

§ 6 Revision - Granskning av bemanningsenheten

På uppdrag av kommunrevisionen har en granskning av kommunens beman-
ningsenhet genomförts.

I rapporten har vissa brister i verksamhet och styrning identifierats. Kommun-
ledningsförvaltningens HR-avdelning har upprättat ett svar till rapporten med
förslag till åtgärder.

Underlag till beslut

AU § 10/2020
Tjänsteskrivelse
Yttrande

Yrkande

*Mats Gärd (C) yrkar att följande fomulering läggs till under åtgärdsförslag
punkt ett, "utvärdering ska även avse samordningsvinster och kundnöjdhet".

*Susanne Hansson (S) yrkar att formuleringen under åtgärdsförslag punkt två,
ändras från, "verksamheten ska följas upp i årsberättelsen" till "verksamheten
följs upp utifrån den handlingsplan och mål som tas fram".

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt upprättat förslag
med Mats Gärds tilläggsyrkande och Susanne Hanssons ändringsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Svar till revisionsrapporten avges enligt upprättat förslag med reservation för
ändringar i punkt 2 och 3. Bilaga.

2. Formulering på sida 2 i upprättat svar som lyder "En plan med mål gällande
kvalitet, produktivitet och ekonomi/samordning för verksamheten tas fram",
kompletteras med formuleringen "utvärdering ska även avse samordnings-
vinster och kundnöjdhet".

3. Formulering på sida 2 i upprättat svar som lyder "Verksamheten följs upp i
kommunens årsberättelse", ändras till "verksamheten följs upp utifrån den
handlingsplan och mål som tas fram".



Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen
4 januari 2021

Diarienummer KS.2020.446

Svar till revisionsrapport från granskning av bemanningsenheten

På uppdrag av kommunrevisionen har en granskning av kommunens
bemanningsenhet genomförts.

I rapporten har vissa brister i verksamhet och styrning identifierats.
Kommunledningsförvaltningens HR-avdelning har upprättat ett svar till
rapporten med förslag till åtgärder.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag..

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller.

Bilagor

Svar till revisionsrapport
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Svar revisionsrapport: Granskning av Bemanningsenheten 
 
Förtroendevalda revisorer för Strömsunds kommun har granskat kom-
munstyrelsen i syfte att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att 
bemanningsenheten arbetar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med 
sitt uppdrag. Strategiskt arbete med personalförsörjning är en viktig del 
för att kommunen ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Att vår 
personal vill fortsätta att arbeta hos oss är lika viktigt som att rekrytera ny 
personal. SKR beskriver i sin rapport ” Möt välfärdens kompetensutma-
ning – rekryteringsrapport 2020” att hälften av de personer som behöver 
anställas inom välfärdssektorn 2019-2029 är personal inom vård och om-
sorg. Det beror på att den stora gruppen 40-talister fyller 80 år de kom-
mande tio åren. Samtidigt minskar trycket på förskola och skola, då ök-
ningen av antalet barn och unga inte är lika stor som i tidigare befolk-
ningsprognoser.  
 
Nuvarande bemanningsenhet tillkom efter beslut i Kommunfullmäktige 
(2013-06-12) om budgetdirektiv för 2014. Syfte var att starta upp en be-
manningsenhet med inspiration av Ångemodellen. Ett arbete påbörjades 
med erfarenhetsutbyte från andra kommuner, samverkan och förankring 
inom verksamheterna, kartläggning av behov och ekonomiska resurser. 
 
Under hösten 2014 genomfördes en arbetsmiljöutredning om förskoleche-
fernas arbetssituation. Som en arbetsmiljöåtgärd utifrån förskolechefernas 
arbetssituation startade vikarierekrytering för förskolorna 2015. 
 
Under 2016 påbörjades arbetet med att införa vikarierekrytering inom 
vård- och socialförvaltningens område (VSF).  I december samma år bör-
jade bemanningen med att rekrytera vikarier för område Strömsund och 
Stöd och service. Allt eftersom har vikarierekryteringen inom hela VSFs 
område tillkommit och sedan oktober 2018 sker vikarierekrytering för 
korttidsfrånvaro och behov av vikarier under tre månader av Beman-
ningsenheten. 
 
Budget för bemanningen 2020 är 1 300 000 kr vilket innefattar tjänsten som 
bemanningschef och en bemanningsassistent. För att klara av administrat-
ion och bokning av ca 200 vikarier per månad krävs ytterligare beman-
ningsassistenter. Överenskommelse mellan förvaltningschef och beman-
ningschef har gjorts vilket innebär VSF står för lönekostnader för två be-
manningsassistenter och barn- och utbildningsförvaltningen står för en.  
 
I september 2018 anställdes tre undersköterskor. Bemanningschef var 
verkställande chef för dessa. En överenskommelse med förvaltningen gjor-
des och lönekostnader för frånvaro, möten och utbildning belastade VSF 
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centralt. Lönekostnader för bokat arbetspass betalas av respektive arbets-
plats.  Kommunstyrelsen informerades 2020-02-25 att inga ”fast anställda” 
undersköterskor finns i Bemanningen sedan september 2019 och inga nya 
överenskommelser har träffats kring detta. Två barnskötare anställdes av 
förskolan i Strömsund under 2019. Syfte med dessa tjänster var att utifrån 
en fast arbetstid förflyttas till den arbetsplats som har mest behov av ersät-
tare. Bemanningen bokar dessa på beställda pass från verksamheten.  

   
  Åtgärdsförslag utifrån revisorernas rekommendationer: 

• Förtydliga bemanningsenhetens syfte och mål (tex vad som ska 
uppnås när det gäller kvalitet, produktivitet, ekonomi/samord-
ning) 

I Budgetdokument politiska prioriteringarna 2021-2022 fastlagt av Kom-
munfullmäktige finns mål för personal. I detta dokument beskrivs målet 
att andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timan-
ställda minska. I samma dokument beskrivs syftet att erbjuda timanställda 
tillsvidareanställningar utifrån verksamhetens behov av vikarier. Detta för 
att stimulera till utbildning och minskad utflyttning.  
 
Revisorerna efterlyser tydligare delmål fastställda av kommunstyrelse vad 
gäller kvalitet, produktivitet och ekonomi/samordning.   
 
Förslag till åtgärd 
En plan med mål gällande kvalitet, produktivitet och ekonomi/samord-
ning för verksamheten tas fram.  

 
• Följ upp och utvärdera bemanningsenhetens resultat kontinuer-

ligt utifrån det syfte och mål som sätts för enheten. 
 
Förslag till åtgärd 
Verksamheten följs upp i kommunens årsberättelse.  
Bemanningsenhetens arbete redovisas för kommunstyrelsen en gång per 
år.  
 

• Säkerställ att beslut inte fattas utan delegation. Uppdatera om 
nödvändigt kommunstyrelsens delegationsordning. 

 
Förslag till åtgärd 
Kommunstyrelsens delegationsordning ses över. 

  
 

 



Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

den 26 januari 2021

Justerare

Diarienummer KS.2020.363

§ 8 Medborgarförslag om partiell gräsklippning

Gunhild Ragnvaldsson har lämnat in ett medborgarförslag om att
kommunen ska anlägga flera ängsmarksområden som främjar pollinerare
och därmed den biologiska mångfalden. Hon föreslår även att allmänheten
informeras om varför kommunen väljer att inte klippa vissa ytor.

Strömsunds kommun påbörjade 2019 ett treårigt projekt med att bevara
den biologiska mångfalden som även innebär besparingar, genom att inte
klippa bruksytor som tidigare slogs med slaghack, totalt cirka 56 400
kvadratmeter.

Efter tre år kommer en utvärdering att göras och beslut tas om kommunen
även i fortsättningen ska låta bruksytorna vara ängar.

Information om detta kommer att publiceras på kommunens webbplats
inför sommaren 2021.

Underlag till beslut

AU § 9/2020
Yttrande från teknik- och serviceförvaltningen
Medborgarförslag

Yrkande

*Mats Gärd (C) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget bifalls. Bilaga.



Strömsunds kommun 

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • Telefon 0670-161 00 
kommun@stromsund.se • www.stromsund.se 

 

Yttrande  
Kommunstyrelsen 
04 september 2020 
  
Ert diarienr:  

 Vårt diarienr: KS.2020.363 

 

Medborgarförslag om partiell klippning av ängar 
 

Gunhild Ragnvaldsson har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen 
ska anlägga flera ängsmarksområden som främjar pollinerare och därmed den 
biologiska mångfalden. Hon föreslår även att allmänheten informeras om varför 
kommunen väljer att inte klippa vissa ytor. 

Strömsunds kommun påbörjade 2019 ett treårigt projekt med att bevara den 
biologiska mångfalden som även innebär besparingar, genom att inte klippa 
bruksytor som tidigare slogs med slaghack (ca 56 400 m2). Efter 3 år kommer en 
utvärdering att göras och beslut tas om kommunen även i fortsättningen ska 
låta bruksytorna vara ängar. 

Det kommer att informeras om detta på kommunens hemsida inför sommaren. 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunen fortsätter projektet en-
ligt beskrivningen ovan och ser väldigt positivt på att Gunhild Ragnvaldsson  
lämnat förslag på åtgärder som vi redan påbörjat. 

 

Kontaktuppgifter 
Strömsunds kommun 
Box 500 
833 24 Strömsund 
0670-161 00 
 
kommun@stromsund.se 
www.stromsund.se 

 

mailto:kommun@stromsund.se
http://www.stromsund.se/


Till

Kommunfullmäktige Strömsunds kommun 2020 09 08

Medborgarförslag

Bakgrund:

De senaste två åren 2019 Och 2020 har kommunen tillämpat partiell klippning av
gräsytan mellan Västringens daghem och Grelsgården (bakom vår tomt Ripstigen 19)

Vi har lagt märke till att det gynnat bin, humlor och fjärilar, som samlats på den
blommande ängsmarken. En traktorbredd klippning har gjorts mot stängslet mot
Västringens förskola och övriga angränsande tomter.

Mitt förslag är att en inventering av andra liknande grönytor inom Strömsunds tätort

görs och att kommunen anlägger flera ängsmarksområden, som främjar pollinerare och
därmed den biologiska mångfalden.

Kommunen har möjlighet att söka ett bidrag från Länsstyrelsen som heter LONA-
bidrag, om åtgärderna skulle medföra extrakostnader. Då tänker jag närmast på
information till allmänheten, som ivissa fall kommer uppleva områdena som oskötta.

Med den informationsteknik som finns idag borde det inte vara något problem och
kanske går det att engagera Strömsunds Naturskyddsförening i frågan.

Med vänlig hälsning

%zé%2/WMM
Gunhild Ragnvaldsson

Bilaga:

Bild på den aktuella gräsytan
efter "höstklippning"
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

den 26 januari 2021

Justerare

Diarienummer KS.2021.31

§ 11 Avgift för samtal till familjerådgivningen

Sedan den 1 januari 2015 har Östersunds kommun varit värdkommun för
familjerådgivningen i länets samtliga kommuner.

Familjerådgivningens besöksavgift har under de senaste tio åren varit
oförändrad. Taxan har varit 180 kronor per besök.

Familjerådgivningens styrgrupp har den 23 november 2020 beslutat att
rekommendera berörda kommuner att höja taxan till 200 kronor per besök.
Ändringen föreslås träda ikraft den 1 april 2021.

Ärendet har beretts i socialnämnden § 158/2020.

Underlag till beslut

SN § 158/2020
Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt socialnämndens
förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Taxa för samtal till familjerådgivningen höjs till 200 kronor från och med
den 1 april 2021.



Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen
20 januari 2021

Diarienummer KS.2021.31

Avgift för samtal till familjerådgivningen

Sedan den 1 januari 2015 har Östersunds kommun varit värdkommun för
familjerådgivningen i länets samtliga kommuner.

Familjerådgivningens besöksavgift har under de senaste tio åren varit
oförändrad. Taxan har varit 180 kronor per besök.

Familjerådgivningens styrgrupp har den 23 november 2020 beslutat att
rekommendera berörda kommuner att höja taxan till 200 kronor per besök.
Ändringen föreslås träda ikraft den 1 april 2021.

Ärendet har beretts i socialnämnden § 158/2020.

Förslag till beslut

Taxa för samtal till familjerådgivningen höjs till 200 kronor från och med
den 1 april 2021.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller.

Bilagor

Protokollsutdrag från socialnämnden § 158/2020.



Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

den 16 december 2020

Justerare

Diarienummer IFO.2020.256

§ 158 Avgift för samtal till familjerådgivningen

Dåvarande Socialnämnden i Östersunds kommun fick den 1 januari 2015 i
uppdrag att vara värdkommun för familjerådgivningen i Jämtland tillsammans
med länets övriga sju kommuner, Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda,
Strömsund och Åre kommun. Verksamheten har en styrgrupp bestående av
politiker från de åtta kommunernas socialnämnder/motsvarande. Familjeråd-
givningen erbjuder samtal för vuxna par, familjer och enskilda som befinner sig i
relations- och samlevnadssvårigheter.

Familjerådgivningens besöksavgift har varit 180 kronor under de senaste tio
åren. Familjerådgivningens styrgrupp beslutade på styrgruppsmöte den
23 november 2020 att rekommendera länets kommuner att taxa för familje-
rådgivningen höjs från och med den 1 april 2021 till 200 kronor per besök.

Yrkande

Ordföranden yrkar att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja
taxa för samtal till familjerådgivningen med 200 kronor från och med den
1 april 2021.

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

Taxa för samtal till familjerådgivningen höjs till 200 kronor från och med
den 1 april 2021.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

16(35)



Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

den 15 december 2020

Justerare

Diarienummer KS.2020.435

§ 195 Omfördelning av investeringsmedel

Preliminära ansökningar har inkommit på totalt 7 579 000 kronor avseende
investeringsobjekt som verksamhetsansvarig önskar ombudgeterade från 2020
till 2021.

Teknik- och serviceförvaltningen: 4 712 000 kronor, sex stycken objekt.
Vård- och socialförvaltningen: 641 000 kronor, två objekt.
Affärsverksamheterna avfall och vatten/avlopp: 1 351 000 kronor, ett objekt.
Bredband: 875 000 kronor, ett objekt.

Förslaget är att bevilja preliminärt 7 579 000 kronor i ombudgeteringar av
investeringar till 2021.

Finansiering av ombudgetering av investeringar adderas till den beslutade
investeringsbudgeten för 2021.

Underlag till beslut

AU § 181/2020
Tjänsteskrivelse
Investeringsredovisning

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Preliminär ombudgetering godkänns med 7 579 000 kronor från 2020 till
2021. Bilaga.

2. Fastställelse av objekt och belopp görs av fullmäktige i februari 2021.

3. Investeringsbudgeten för 2021 ökar preliminärt med totalt 7 579 000 kronor.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen.
Teknik- och serviceförvaltningen.
Framtids- och utvecklingsförvaltningen.



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
30 november 2020 

Diarienummer KS.2020.435 

Preliminär ombudgetering investeringar 2021 

Sammanfattning 
Preliminära ansökningar har inkommit på totalt 7 579 000 kronor avseende in-
vesteringsobjekt som verksamhetsansvarig önskar ombudgeterade från 2020 
till 2021. 

Teknik- och serviceförvaltningen: 4 712 000 kronor, 6 st objekt.   

Vård- och socialförvaltningen: 641 000 kronor, 2 st objekt 

AVA-enheten: 1 351 000 kronor, 1 st objekt. 

Bredband: 875 000 kronor, 1 st objekt 

Förslaget är att bevilja preliminärt 7 579 000 kronor i ombudgeteringar av inve-
steringar till 2021. 

Finansiering av ombudgetering av investeringar adderas till den beslutade inve-
steringsbudgeten för 2021. 

Förslag till beslut i kommunstyrelse 
1. Preliminär ombudgetering godkänns med 7 579 000 kronor från 2020 till 

2021 enligt bilaga.  
2. Fastställelse av objekt och belopp görs av fullmäktige i februari 2021. 
3. Investeringsbudgeten för 2021 ökar preliminärt med totalt 7 579 000 kronor. 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 
Kommunledningsförvaltningen, Anneli Svensson, kommundirektör och Vero-
nica Hjorter Stenklyft, ekonomichef 

Bilagor 

Preliminär ombudgetering investeringar till 2021 



Investeringsprognos 2020
preliminär ombudgetering till 2021

Verksamhet Budget Bokfört Prognos Avvikelse Prel om-

2020 tom 201111 bokslut 2020 budg.2021

Kommunen exkl. affärsverksamh. 20 292 11 957 16 711 3 581 5 353

Affärsverksamhet,  Avfall, vatten, 12 890 7 366 12 146 744 1 351

och avlopp (AVA)

Bredband 5 875 2 624 5 000 875 875

Kommunen totalt 39 057 21 947 33 857 5 200 7 579



Investeringsbudget 2020,
kommunen exkl affärsverksamhet

Investeringsprognos preliminär ombudgetering till 2021

Nr. Objekt Start- Beslutad Ack Budget Ombudget TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse Prel
år totalbudget utfall 2020 2020 2020 2020 tom 201111 2020 ombudget

Teknik- och serviceförvaltning
2 IT-säkerhet 2019 1 620 276 1 620 1 620 276 820 800 800

7 Räddningstjänst Hammerdal omb. omkl. 2020 1 200 10 1 200 1 200 10 1 190 10 1 190

9 Brandskyddsåtgärder 2015 1 100 991 110 110 0 0 110 110

10 Gatubeläggningar 2020 -2 1 000 1 000 -2 850 150 150

11 Seriebyte belysning tätort 2020 2 270 137 2 000 2 000 137 137 1 863 1 863

14 Fjällsjöskolan, byte tak 2019 1 500 901 599 599 0 0 599 599

Delsumma TSF 17 954 10 822 14 822 3 132 4 712

Vård- och socialförvaltning

25 Brismarksgården anpassning arbetsmiljöåtgärder 2018 400 159 400 400 159 159 241 241

28 Carport Strömbacka 2020 400 0 400 400 0 0 400 400

Delsumma VSF 1 774 366 1 133 641 641

Summa investeringsutgifter 12 759 16 711

Summa investeringsinkomster -802

Summa nettoinvesteringar 11 838 5 954 2 500 20 292 11 957 16 711 3 581 5 353

Teknik- och serviceförvaltning

2 Kraftigt försenat eftersom vi fått invänta och först förra veckan kunnat göra en samlad bedömning att det inte blir någon gemensam serverdrift i stor skala i länet. 

800' hinner troligen inte förbrukas och kommer behövas i början av 2021.

7 Pågår enligt plan och beräknas till största del vara klart till årsskiftet, men troligast görs slutliga arbeten en bit in på 2021

9 Fortsätter under 2021 Brandskyddsåtgäder ej kunnat genomföras ej åtkomst till lokaler pga Covid 19

10 Viss del av budget sparas för fortsatt åtgärd storgatan 2021.

11 Upphandlingen på inköp av ledbelysning ligger hos förvaltningsrätten efter överklagan från en leverantör, tre yttrande om detta är skrivit från kommunen och vi väntar på beslut

14 Takarbeten fortsätter 2021 skjutet på ej åtkomst till lokaler pga Covid 19

Vård- och socialförvaltning

25 Resterande medel flyttas över till 2021 för anläggning av parkering enligt fastighetsförvaltningen, behöver ske när fjärrvärme åtgärder slutförs.

28 Planeringen för projektet har inte kunnat prioriteras, det kommer därför inte att hinna genomföras under året

Investeringsbudget affärsverksamheten 2020
Investeringsprognos preliminär ombudgetering till 2021

Nr Objekt Start- Beslutad Ack Budget Ombudget TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse Prel
år totalbudget utfall 2020 2020 2020 2020 tom 201111 2020 ombudg.

Avfall, vatten och avlopp (AVA)
2 Hotings vattenverk och vattentäkt 2017 9 100 7 673 4 809 4 809 3 192 3 458 1 351 1 351

Summa investeringsutgifter  23 540 14 716 7 740 5 150 0 12 890 7 366 12 146 744 1 351
Summa investeringsinkomster

Summa nettoinvesteringar 7 740 5 150 0 12 890 7 366 12 146 744 1 351

Kommentarer

2

Investeringsbudget bredband 2020
Investeringsprognos preliminär ombudgetering till 2021

Nr Objekt Start- Beslutad Ack Budget Ombudget TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse Prel

år totalbudget utfall 2020 2020 2020 2020 tom 201111 2020 ombudg

Bredband

1 Fiber hela kommunen 2015 100 369 141 510 3 000 2 875 5 875 2 624 5 000 875 875

Summa investeringsutgifter  100 369 141 510 3 000 0 2 875 5 875 2 624 5 000 875 875

Summa investeringsinkomster 0 -41 647 0 0 0 0 0

Summa nettoinvesteringar 3 000 0 2 875 5 875 2 624 5 000 875 875

Kommentarer

1 Förtätning Strömsunds tätort. Färdigställande av tidigare påbörjade projekt.  Sträckan Näsviken-Öhn, 875 tkr, väntar på externa bidragsbeslut i mitten av deceber, därav ej påbörjat.

Pågår. Tagit längre tid än beräknat på grund av anpassning i befinlig byggnad, väldigt trångt och Covid. Provkörning av första linan, återstår andra linan. All utrustning inköpt, återstår arbete. .
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Strömsunds kommun

MEDBORGARFÖRSLAG

Med förhoppning om att detta förslag är onödigt, eftersom det är troligt att kommunenalltmer har förstått att det inom kommunen finns värden som inte tillräckligt observerats.

Strömsunds kommun kan inte konkurrera på alla områden men har företräde när det gällernaturområden. Då gäller det ta vara på detta. När det gäller älvar och åar är de hårt ansatta,delvis oreparabla. Fjällnära skogarna skövlade, delvis återplanterade med invasiva arter.Ända tills nyligen hade vi ett landskap med fri sikt från dominerande vindkraftsvingar ochåtföljande ”ljussmuts”.
Motiv för att offra naturtillgångarna har varit ekonomiska, att vi fått arbete. Men summerarvi så har vår ungdom behövt flytta härifrån, söderut har man fått tillgång till värdefullgrundutbildad arbetskrah. Skogspengarna till kusten, vattenkrafien såld vidare utomlands,

Väster om Vattudalen har vi stort område som mist mycket folk men har kvar natur,den slags natur som är allt värdefullare, bl.a fri från vindkraftsvingar, där finns också detsom är alltmer eftersökt, fri från lj usspill. fri från trafikljud, alltmer eftertraktat.

Sammantaget; Erbjuda en genuin miljö för människor som alltmer söker alternativa livsvärden.

Konkret förslag:
Väster om Vattudalen förbudsområde för vindkraft,
Stöd för tidigare småbruken genom slopande av arealkrav för att hålla öppet landskap

Öjarn 2030-12-21 (den kväll ”Betlehemsstjärnan” ej kunde ses p g a ”ljussmuts”)

"*"/"Iwan Örjebo
Öjarn



Medborgarförslag Ammerån 201205

Ett av mina tidigaste barndomsminnen är när jag och min far åkte till Mårdseleforsarna i
Vindelälven en bit från Umeå. Vi gick på hängbroar och smala spångar över svindlande forsar
med stort adrenalinpåslag för en femåring. Jag kommer än idag ihåg hur hängbroarna svajade
och hur dimman från forsen gjorde luften sval att andas. Det är fortfarande min största
naturupplevelse och har präglat mig och mitt arbete i och för naturen. Kanske var det därför jag
sökte mig till Hammerdal och Jämtland. För att kunna ge mina barn en liknande upplevelse.

   
'. .". _ . 11 x

(Bild Ammerån

., _;

-badkliporna)

  

Det vore en betydande insats för friluftslivet om det kunde byggas en hängbro över
Ammerån. Den exakta placeringen är i anslutning till parkeringsfickan innan vägbron över
Ammerån vid Skyttmon (se bifogad karta).En hängbro skulle skapa bättre tillgänglighet för
besökare utan att slita på den känsliga naturen. Över hängbron skulle man ta sig till
klippformationer som utgör bra badklippor, fiskeplatser eller en bra utgångspunkt för
exkursioner på Ammeråns sydsida. Insatsen skulle gynna turism och trivsel för boende nära
Ammerån.

Teckenförklaring

(Bild 2 Kart över Ammerån från Länsst n)
 

För att kunna ta sig till Ammeråns sydsida mellan Gravasund och Skyttmon så måste
skogsbilvägar med bom forceras och långa vandringar över stock och sten måste



genomföras. Vandring sker i obanad terräng vilket ökar risken för skador både hos vandraren

och den känsliga naturen. Om istället en eller möjligtvis två hängbroar skulle anläggas med

snickrade träspångar i anslutning så skulle både människa och natur skonas.

    
(Bild 4 Hängbro över Vindelälven) (Bild 5 Träspångar vid Vindelälven)

Bilderna visar en hängbro över Vindelälven i orten Vindeln, Västerbotten. En sådan hängbro

och träspången som syns på bilden skulle kunna bli verklighet även i Ammerån Om inte

Vindelälven är bekant för läsaren så kanske Forsaleden utanför Östersund är ett mer välkänt

utflyktsmål. Vi skulle kunna skapa en lika populär destination av Ammerån och dess

omgivningar. Jag delar gärna med mig av mitt bästa smultronställe i Hammerdal. Frågan är

till hur många? Lycka är delad. Ju fler som kan ta sig till mitt smultronställe desto stoltare

över vår natur skulle jag bli. Det är ingen kostnad att anlägga en eller två hängbroar -Det är

en investering! __

MM ams %%

['#/454545 W/ %%??? VAMME'Z'OAC
Andreas Sund ZO lZ. Ka Tik Ofé " gl ('( få ? %

Håxås, Hammerdal

Vid pennan

Förslaget har skickat per mail till Strömsunds kommun, Ragunda kommun och Länsstyrelsen

Jämtland 201206



Medborgarförslag om Förmånscykel i Strömsunds kommun

VISSTE DU ATT...

. Risken för att få typ 2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar är mindre hos personer

som cyklar än de som tar bilen.

' Din sömn förbättras, dina stressnivåer minskar och din prestationsförmåga ökar.

. Om du ställer bilen i 20 veckor och tar cykeln istället, minskar du ditt koldioxidutsläpp

med 2,5 procent.

. Cykling minskar sjukfrånvaron och ökar livslängden

. Det är ett smidigt och snabbt sätt att ta sig fram med cykeln.

0 De ekonomiska kostnaderna för dig och samhället tillsammans minskar med en

sjättedel.

. Och kanske framförallt: det är kul att cykla !

FÖRSLAGET:

Att cykla till jobbet har många positiva effekter - både för de anställda och för

arbetsgivaren. Det bidrar till minskad sjukfrånvaro, minskade klimatutsläpp och ibland

mindre parkeringsproblematik. Ett bra sätt att öka andelen cyklister på arbetsplatsen är att

införa förmånscyklar för anställda. Det innebär att de anställda får teckna ett cykelhyresavtal

med bruttolöneavdrag. Om den anställda köper ut cykeln (till rådande marknadspris) efter

hyresperioden brukar det ge en totalkostnad som är 20—40% lägre än om den anstäilde från

start köpt cykeln direkt från butik.

Konceptet är kostnadsneutralt vilket innebär att det inte medför några extra kostnader för

arbetsgivaren. Trots det, är det förmånligt för de anställda efrersom hyran är

förmånsbeskattad. Flertalet kommuner och organisationer (ex. Umeå, Borås, Jönköping och

Östersund) har infört förmånscyklar, de medarbetare som nyttjar erbjudandet ökar sitt

cyklande. 1 Jönköpings kommun ökade förmånscyklisternas cykelpendling med 163% under

sommarhalvåret. Hela 48% av alla svarande uppger att de tränade mer efter levererad

förmånscykel.

Mitt förslag är således att Strömsunds kommun borde på försök börja med förmånscyklar. För

att få en friskare personal, få andra företag i kommunen att hänga på samt leder det till mindre

koldioxidutsläpp.

FINANSIERING:

Det finns flertalet företag som erbjuder tjänster kring förmånscyklar där de står för nästan all

administration. Så klart krävs det resurser vid uppstarten av en sådan förmån. Eventuellt kan



det finansieras med medel från den interna klimatväxlingspotten, om det finns någon? Kan
också, likt andra kommuner finansiera detta med riktade statsbidrag, regionalt

investeringsstöd eller kan kommunen söka medel till ett flerårigt projekt genom t.ex
Tillväxtverket. Vissa organisationer som infört förmånscyklar har lagt på en liten avgift på

den månatliga hyran för att finansiera systemet. Men det går också att se det som en åtgärd för
friskare personal och att öka Strömsunds kommuns attraktivitet som arbetsgivare.

om........ ((å/mu

 

Anna Andrée

Bergevägen 16

83393 Strömsund

Telnr: 070/4127735
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Kommunstyrelsen
4 februari 2021

Diarienummer KS.2021.59

Delgivningar

a) Redovisning av ej besvarade motioner, datum för anhängiggörande inom
parentes.

 Motion - Förskolebrevet på kommunens förskolor (21 februari 2019).

 Motion - Jämställt försörjningsstöd (13 november 2019).

 Motion - Medborgarbudget för kulturella och kreativa näringar (16
september 2020).

b) Redovisning av ej besvarade medborgarförslag, datum för anhängiggörande
inom parentes.

 Medborgarförslag - Önskemål i friskvårdens och motionens anda (19
februari 2020).

 Medborgarförslag - Obebodda hus en hållbar outnyttjad tillgång för en
levande landsbygd (16 september 2020).

 Medborgarförslag avseende socialnämndens handlingsplan för stöd till
anhöriga (11 november 2020).

 Medborgarförslag - säkerhet och trygghet på Blomstervägen (11
november 2020).

 Medborgarförslag om att röja bort sly och träd längs E45 genom
Hammerdal (11 november 2020).

 Medborgarförslag - om fler bussar till och från Hjalmar Strömerskolan
(11 november 2020).

 Medborgarförslag angående uppförande av kallbadhus med bastu i
Strömsund (11 november 2020).

 Medborgarförslag avseende vindpark Bleka (11 november 2020).

 Medborgarförslag avseende träningsredskap i park (9 december 2020).

c) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kommun-
fullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Budget 2020 2 230 000 kronor

Återstår 2 230 000 kronor



Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen
4 februari 2021

d) Budget och mål 2021 för socialnämnden (KS.2021.30).

Förslag till beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller.
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