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  Peter Frost (v) 
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 Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  81-113 
  Lena Haglund 
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Organ  Kommunstyrelsen 
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Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund 
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Underskrift ............................................................. 
  Lena Haglund 



     
 

 
 
 
  
 Övriga närvarande 
 
 Lena Haglund, sekreterare 
 Anders Andersson, kommunchef  
 Karin Holmquist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 85, 93, 103  
 Jörgen Pettersson, teknik- och serviceförvaltningen, § 90, 91, 94, 104-106 
 Helen Löfgren Larsson, teknik- och serviceförvaltningen, § 94, 106 
 Anders Bergman, miljö- och byggavdelningen, § 111 
 Tomas Hedin, miljö- och byggavdelningen, § 111 
 Gunilla Mellgren, kommunledningsförvaltningen, § 84 
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§ 81 
 

Ändring i föredragningslistan 
 
Följande ärenden läggs till i föredragningslistan 
 
• För sent inkommen ansökan om driftsbidrag till samlingslokal 
• Ansökan om stöd för anläggande av konstgräsplan 
• SCBs medborgarenkät 
• Synpunkter angående rutiner för bygdeavgiftsmedel 

 
_____  
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§ 82 Dnr 2016.89 744 
 
Ansökan om bidrag till Bris region Nord 

Bris region Nord ansöker i en skrivelse den 10 mars 2016 om 10 kronor 
per barn från Strömsunds kommun för år 2017. Totalt 20 960 kronor för 
kommunens 2 096 barn. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 70/2016 
 
Yrkande 

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

1. Bris Nord får 20 960 kronor i bidrag för verksamheten 2017. 
 
2. Medel anslås i kommunstyrelsens budget 2017. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Bris Nord 
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§ 83 Dnr 2016.78 805 
 
Ansökan om marknadsföringsbidrag till Joel-mässan 2016 

Joelkommittén ansöker i en skrivelse den 22 februari 2016 om 25 000 kro-
nor i marknadsföringsbidrag till Joelmässan 2016. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 71/2016 
 
Yrkande 

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

1. Joelkommittén får 25 000 kronor i marknadsföringsbidrag. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring 2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Joelkommittén 
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§ 84 Dnr 2016.94 106 
 
Kommunens Kvalitet i Korthet 2015  

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, består av fem viktiga kunskapsom-
råden som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet ur ett invånar- 
och brukarperspektiv. 
 
Kunskapsområdena är: 

1. Din kommuns tillgänglighet 
2. Trygghetsaspekter i din kommun 
3. Din delaktighet och kommunens information 
4. Din kommuns effektivitet 
5. Din kommun som samhällsutvecklare 

 
KKiK har utvecklats för att ge förtroendevalda kvinnor och män en god 
bild av kommunens kvalitet utifrån ett medborgarperspektiv. Inom varje 
kunskapsområde finns ett antal mått, som redovisas för varje deltagande 
kommun årligen. Den första sammanställningen av mått gjordes 2007.  
 
Strömsunds kommun har deltagit de senast fyra åren. I undersökningen 
2015 deltog 241 av landets kommuner.  
 
Kommunens verksamhetscontroller har sammanställt en rapport som vi-
sar kommunens resultat samt hur vi ligger till jämfört med övriga delta-
gande kommuner.  
 
Verksamhetscontroller föreslår att utfallet redovisas för kommunfullmäk-
tiges ledamöter. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 72/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
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§ 84 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utfallet redovisas för kommunfullmäktiges ledamöter. 
 
2. Nämnderna får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra resultatet 

inom sina verksamheter 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Nämnderna 
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§ 85 Dnr 2014.68 130 
 
Uppföljning av program för inflyttning och integration 2014 - 
2015 

Kommunfullmäktige fastställde den 16 april 2014, § 24, ett program för in-
flyttning och integration för åren 2014 - 2015. Enligt programmet ska varje 
verksamhetsansvarig nämnd initiera, fastställa och följa upp aktivitets-
planer för den egna verksamheten. 
 
Kommunens interna kvalitetsnätverk ska årligen sammanställa en rap-
port och redovisa till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fick en rap-
port till sitt sammanträde i mars 2015.  
 
Det interna kvalitetsnätverket har nu konstaterat: 

• Alla nämnder och bolag utom SUAB har fastställda aktivitetsplaner. 
• Närvårdsnämnden, miljö- och byggnämnden, barn-, kultur- och ut-

bildningsnämnden, framtids- och utvecklingsförvaltningen samt tek-
nik- och serviceförvaltningen har genomfört i stort sett alla aktiviteter i 
sina respektive planer.  

• Kommunledningsförvaltningen har genomfört hälften av planerade 
aktiviteter. 

• Socialnämnden har genomfört sin plan i begränsad omfattning. 
• SHB och Jämtlandsvärme fastställde sina planer sommaren 2015 och 

har nyligen påbörjat genomförandet. SUAB saknar fastställd aktivitets-
plan. 
 

Verksamhetscontrollern föreslår att kommunstyrelsen tar del av redovis-
ningen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 71/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
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§ 85 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 
 
2. Kommunstyrelsen uppmanar SUAB att snarast ta fram en aktivitets-

plan. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
SUAB 
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§ 86  Dnr 2014.186 029 

Nämndernas och de kommunala bolagens arbete utifrån 
CEMRs deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män 
på lokal och regional nivå 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2006 att underteckna CEMRs 
deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regio-
nal nivå. Den som skriver under deklarationen förbinder sig att agera uti-
från deklarationens sex övergripande principer och 30 konkreta artiklar. 
Dessutom ska undertecknaren upprätta handlingsplaner och avsätta re-
surser för arbetet med dem 
 
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2013 att uppmana nämnderna att 
för sin egen verksamhet upprätta en handlingsplan utifrån artiklarna i 
CEMRs deklaration för jämställdhet. De kommunala bolagen fick samma 
uppmaning av kommunstyrelsen i juni 2014. Kommunstyrelsen fick en 
redovisning i juni 2015 om vad som hänt i nämnder och bolag. 
 
Alla nämnder och bolag har nu fastställt handlingsplaner utifrån artiklar-
na i CEMRs deklaration. Kommunstyrelsen var först ut med sin plan i 
juni 2014 och SHB sist ut i augusti 2015. Handlingsplanerna utgår från ett 
urval av artiklar. Artiklarna om att bekämpa stereotyper, göra jämställd-
hetsanalyser och arbetsgivarrollen har påverkat de flesta handlingspla-
nerna. 
 
Planerna har varit för optimistiska. Det har tagit längre tid än förväntat 
att genomföra planerade aktiviteter. Många aktiviteter är genomförda 
medan andra har flyttats fram. 
 
Verksamhetscontrollern föreslår att kommunstyrelsen tar del av redovis-
ningen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 74/2016 
 
Yrkande 

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

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 
_____  
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§ 87 Dnr 2014.22 730 

Uppföljning, kommunens tillgänglighetsplan för personer 
med funktionsnedsättning 

 
Kommunfullmäktige fastställde den 11 juni 2014 en tillgänglighetsplan 
för personer med funktionsnedsättning. Planen gäller för åren 2014-2016. 

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

Kommunens interna kvalitetsnätverk ska årligen sammanställa en rap-
port och redovisa till kommunstyrelsen och tillgänglighetsrådet. Kom-
munstyrelsen fick en rapport till sitt sammanträde i mars 2015.  
 
Interna kvalitetsnätverket har konstaterat att 

• Alla nämnder och bolag har fastställda aktivitetsplaner. Kommunsty-
relsens plan omfattar dock inte framtids- och utvecklingsförvaltningen. 

• Socialnämnden, närvårdsnämnden, barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden och teknik- och serviceförvaltningen har genomfört alla eller 
i stort sett alla aktiviteter i sina respektive planer.  

• Kommunledningsförvaltningen har genomfört hälften av planerade 
aktiviteter.  

• Miljö- och byggnämnden har bara kunnat genomföra sin plan i begrän-
sad omfattning. 

• Bolagen fastställde sina planer sommaren 2015 och har nyligen påbör-
jat genomförandet. 

 
Verksamhetscontrollern föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga 
rapporten till handlingarna. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 75/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
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§ 87 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 
 
2. Kommunstyrelsen uppmanar chefen för framtids- och utvecklingsför-

valtningen att upprätta en aktivitetsplan. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Chefen för framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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§ 88 Dnr 2016.62 612 
 
Yttrande avseende ansökan från Dille Gård AB om godkän-
nande som huvudman för utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola 

Dille Gård AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som 
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Kro-
koms kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. Strömsunds kommun bereds 
tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5§ Skollagen.  
 
Dille Gård ABs nuvarande verksamhet omfattar Naturbruksprogrammet, 
med totalt 68 elever.  
 
Den aktuella ansökan gäller en utökning av befintlig skolenhet med Ho-
tell- och turismprogrammet, inriktning Turism och resor. Det sökta pro-
grammet beräknas vara fullt utbyggd 2023 och då omfatta 36 elever. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens yttrande: 

Antalet gymnasieungdomar minskar i länet. Det har resulterat i nedlagda 
program på flera orter, ett stort antal vakanser och successivt minskade 
möjligheter att inom länet kunna erbjuda alla nationella inriktningar.  
 
Hotell- och turismprogrammet erbjuds för närvarande av tre gymnasie-
skolor i länet.  Under de tre senaste läsåren har totalt tre elever från 
Strömsunds kommun valt det aktuella programmet. Alla tre genomför sin 
utbildning vid Jämtlands Gymnasium. 
 
Den av Dille Gård AB sökta utbildningen bedöms därmed inte tillföra lä-
nets ungdomar ett bättre utbud av attraktiva utbildningar.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 74/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
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§ 88 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges enligt framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Skolinspektionen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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§ 89 Dnr 2016.87 061 
 
Deltagande i upphandling av elektroniskt arkiv 

Östersund har beslutat att införa e-arkiv. De kommer därför under 2016 
att genomföra en upphandling av ett elektroniskt arkiv som molntjänst. 
Upphandlingen genomförs som en förnyad konkurrensutsättning på SKL 
Kommentus ramavtal för e-arkiv. 
 
Östersunds kommun erbjuder övriga kommuner i länet att delta i upp-
handlingen, som direkt avropande part eller genom option. 
 
Informationen blir i dag allt mer digitaliserad och mycket av information-
en som upprättas är digital redan från början. Det innebär att så länge vi 
inte har ett e-arkiv blir det ett större och större problem att skriva ut 
handlingarna i de elektroniska systemen för bevarande. I förlängningen 
innebär det att vi inte kommer att kunna följa de lagar och regler som gäl-
ler för arkivering. Mycket av informationen går också förlorad när hand-
lingarna skrivs ut i stället för att de bevaras elektroniskt.  
 
Arkivet i Strömsunds kommun är inte i det läget att vi kan gå in i e-arkiv i 
dag. Går vi med som en option har vi åtta år på oss att komma dit.  
 
Det är viktigt att vi redan nu börjar planera för e-arkiv eftersom det på 
sikt inte finns något alternativ.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Strömsunds kommun går 
med i upphandlingen genom option och att kommunledningsförvalt-
ningen, tillsammans med verksamhetsansvariga, får i uppdrag att ta fram 
en verksamhetsbeskrivning. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 77/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-04-26  15  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 89 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Strömsunds kommun går med i upphandlingen genom option. 
 
2. Kommunledningsförvaltningen, tillsammans med verksamhetsansva-

riga, får i uppdrag att ta fram en verksamhetsbeskrivning. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Östersunds kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 90 Dnr 2016.79 297 
 
Ansökan om anslag till byte av ytskikt i Virveln, Folkets Hus 

Strömsunds Turism och Strömsunds Folketshusförening anhåller om me-
del för byte av ytskiktet på golvet i Virveln på Folkets Hus i Strömsund. 
 
Ytskiktet är inte bytt sedan huset byggdes för 30 år sedan och har efter ett 
antal slipningar blivit så dåligt att det måste bytas. 
 
Kostnaden är beräknad till ca 200 000 kronor. 
 
Denna åtgärd är inte medtagen i fastighetsförvaltningens planerade un-
derhåll 2016. 
 
Fastighetsförvaltningen anser att golvet i Virveln är slitet och i behov av 
byte till nytt golv. Man bör samtidigt se över hela lokalens behov på för-
bättringar i samband med golvbyte, t.ex. belysningen som i dag är av 
gammal ”typ glödljus”. Glödljusbelysning är energikrävande och har ett 
högt underhållsbehov dvs. kort tid mellan byte av ljuskällor. Därför före-
slår teknik- och serviceförvaltningen att övriga åtgärder utförs samtidigt 
som golvet byts. 
 
Beräknad kostnad för byte av glödljusbelysning (96 st) i tak till ny LED- 
belysning med ljusreglering, beräknas till ca 200 000 kronor. 
 
Teknik- och serviceförvaltningens förslag till beslut: 
 
Om kommunstyrelsen bedömer åtgärderna som prioriterade, utförandet 
och kostnaden för dessa skälig föreslår TSF att 200 000 kronor till nytt 
golv och 200 000 kronor till ny belysning anslås för ändamålet. 
 
I annat fall föreslås att åtgärderna planeras in i fastighetsförvaltningens 
underhållsplan för 2017. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 78/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
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§ 90 forts. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. För byte av ytskiktet på golvet i Virveln anslås 200 000 kronor. 
 
2. Medel anvisas från det extra statsbidraget 2016. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Fastighetsförvaltningen får i uppdrag att se över vilka underhållsbehov 
som finns på Folkets Hus i Strömsund. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 91 Dnr 2016.101 299 
 
Upprustning av Saga-lokalen 

År 1957 byggdes ett nytt kommunhus i Strömsund. Samtidigt byggdes 
också tillhörande kulturbyggnad (Sagahuset) för teater, bio, dans, kondis 
m.m.  Lokalerna användes frekvent fram till 1986 då det nybyggda Fol-
kets Hus, till största del, övertog Sagahusets funktion. Saga-lokalen för 
bio och teater har därefter använts sporadiskt men har hela tiden haft en 
årlig driftkostnad. 
 
Under de senaste 10-15 åren har många önskemål framkommit om att 
kunna använda Saga-lokalen till diverse kulturella aktiviteter, inte minst 
från gymnasiets estetprogram, kulturskola, teatergrupper och i kommu-
nens integrationsarbete. Undantagsvis har lokalen fått användas med till-
hörande restriktioner, i första hand beroende på undermålig ventilation. 
 
Möten med representanter från barn-, kultur- och utbildningsnämnden, 
skolor, medborgare, teknik- och serviceförvaltningen, kommunledning 
m.fl. visar att det finns en gemensam strävan att med minimal insats 
kunna använda Saga-lokalen igen för enklare arrangemang. Lokalen kan 
då också användas internt i kommunens verksamhet.  
 
Följande åtgärder behövs: 
 
• Åtgärder för att åter få igång en fungerande ventilation   375 000 kr 
• Tillgänglighetsanpassning med enkla hissar vid entré  200 000 kr 

och scen   
• Byggnadsarbeten (entrédörr, fläktrum …)     300 000 kr 
• Övriga åtgärder (el, oförutsett)     150 000 kr 
 
Av de nödvändiga åtgärderna (totalt 1 025 000 kronor) är 750 000 kronor 
att betrakta som underhåll och 275 000 kronor som investering. 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar följande: 
 
1. För åtgärder som betraktas som underhåll avsätts 750 000 kronor. Me-

del anvisas från kommunens extra statsbidrag 2016. 
 
2. För åtgärder som betraktas som investering anvisas 275 000 kronor ur 

kommunstyrelsens ospecificerade investeringsbudget 2016. 
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§ 91 forts. 
 
3. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur lokalen ska 

användas.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. För åtgärder som betraktas som investering anvisas 275 000 kronor ur 
kommunstyrelsens ospecificerade investeringsbudget 2016. 

 
2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur lokalen ska 

användas.  
 
3. Riktlinjerna fastställs av kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. För åtgärder som betraktas som underhåll avsätts 750 000 kronor.  
 
2. Medel anvisas från kommunens extra statsbidrag 2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Kommunchefen 
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§ 92  Dnr 2016.21  105 
 
Motion om att stärka varumärket Strömsunds kommun 

Göran Bergström (s) och Britt-Inger Roos (c) har i en motion den 20 janu-
ari 2016 lämnat in en motion om att stärka varumärket Strömsunds kom-
mun. Bilaga 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2016, § 19, att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 84/2016 
 
Yrkande 

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

Motionen besvaras enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
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Svar på motion om att stärka varumärket Strömsunds kom-
mun 

Ordföranden och vice ordföranden i Strömsunds Utvecklingsbolag AB har 
lämnat en motion enligt nedan: 
 
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Strömsunds Turism att se över möj-
ligheterna att aktivt, i projektform, arbetar för att stärka varumärket 
Strömsunds kommun (som geografisk plats, ej administrativ enhet) 
 
Som bakgrund beskriver man problematiken med mediabevakning och 
behovet att lyfta fram allt det positiva som sker av enskilda, i föreningar, 
företag och kommunen. 
 
Syfte 

Syftena med att göra kommunen känd (place branding) är flera: 
• Att medborgare, nyanlända och asylsökande bor kvar och att in-

flyttningen ökar 
• Bättre möjligheter till rekrytering av personal 
• Ökad turism och handel 
• Fler event med fler deltagare i eventen 
• Ökande affärsmöjligheter för företag och etablering av nya företag 
• Tilltro till samhällsfunktionerna och stolthet över orten/bygden 

 
Läget i dag 

Strömsunds kommun bidrar i dag till att stärka varumärket bl.a. genom: 
• Aktivt förse media med underlag 
• Ny hemsida 
• Informationsinsatser för att synliggöra möjligheter till studier på 

gymnasial- och eftergymnasial nivå. 
• Föreläsningar och deltagande i konferenser för spridning av goda 

exempel kring mottagande av nyanlända barn 
• Deltagande på sociala medier 
• Marknadsföring av evenemang och idrottsutövare 
• Deltagande i turistutvecklingsprojektet INTILL och delägarskap i 

Destinationsbolaget South Lapland (DSL) 
o Viktigt att vår profilering stämmer överens med DSL och IN-

TILL 
• Stöd till företag, nyföretagande och företagsetableringar 
• Inflyttningsaktiviteter t.ex. i Holland 



  

FÖRSLAG TILL 
SVAR 
 
2016-04-05 
 

 
 
 
 

 

  

  
 

• Rekryteringsaktiviteter t.ex. via sociala medier, vår nya jobbappli-
kation på Facebooksidan 

• Aktivt försöka påverka stat, region och myndigheter i för medbor-
garna viktiga frågor som post, polis, mobiltelefoni och bredband 

• Aktivt delta i regionala och nationella nätverk 
 
Konkurrensen mellan olika områden/orter om besökare, inflyttare före-
tagsetableringar och arbetskraft ökar varför behovet att stärka varumärket 
ökar. 
 
Den nya turiststrategin som är under utveckling är en viktig del för att 
stärka varumärket.  
 
Det är dock lätt att bli hemmablind varför vi i vårt kommande arbete be-
höver använda våra samarbetspartners som t.ex. JHT, Akademi Norr och 
INTILL-projektet för att få synpunkter och idéer. 
 
Ytterligare åtgärder för att stärka varumärket torde krävas. 
 
Strömsund Turism får uppgiften att till kommunstyrelsen föreslå åtgärder 
för att stärka varumärket. 
 
Motionen anses därmed besvarad. 
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§ 93 Dnr 2016.109 612 
 
Ansökan om projektmedel från AMIF 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen har i samråd med andra förvalt-
ningar och verksamheter i kommunen identifierat utvecklingsområden 
och behov av åtgärder i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. 
 
AMIF, Asyl-, migrations- och integrationsfonden, kan genom projektme-
del bidra till ett utvecklingsarbete som innebär att de identifierade åtgär-
derna genomförs.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen har utifrån de behov som fram-
kommit utformat en projektansökan till AMIF. Projektet, Best practice 
Strömsund, kommer att använda erfarenheter, metoder och modeller från 
tidigare projekt som Strömsunds kommun genomfört. 
  
Projektets mål är att 
 
• förbättra mottagnings- och introduktionsprocessen för ensamkom-

mande flyktingbarn, både asylsökande och med uppehållstillstånd, ge-
nom att sammanställa, justera, testa och sprida en pedagogisk modell 
byggd på bästa praxis för introduktionen av ensamkommande flyk-
tingbarn 

• utveckla ett kurskoncept för ensamkommande barn i gymnasieskolan 
utifrån grundskolans läroplan vad gäller mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar i skolan och i samhället. 

 
Grundskolans läroplan säger att varje elev efter genomgången grund-
skola bl.a. ska kunna samspela i möten med andra människor utifrån 
kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och 
historia samt har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänsk-
liga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället. De 
elever som genomgått svensk grundskola kan när de kommer till gymna-
sieskolan ha ett försprång vad gäller dessa områden.  

Projektets arbete ska med utgångspunkt i läroplanen för grundskolan öka 
målgruppens förståelse för grundläggande mänskliga rättigheter, jäm-
ställdhet och demokrati. Modellen som tas fram i projektet ska även inne-
hålla en strategi för ”Early warning” för att kunna sätta in tidiga insatser 
och stöd när någon ur målgruppen visar riskbeteenden. 
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§ 93 forts. 
 

Genom projektet kan RCI:s (Resurscentrum för integration) arbetsmetod 
användas för ensamkommande barn. Det möjliggör kontinuitet och un-
derlättar processen med att utveckla ett systematiskt och kvalitativt arbete 
som når alla ensamkommande barn.  Kunskap och erfarenheter ackumu-
leras så att en expertfunktion skapas som både kan arbeta direkt med 
målgruppen, men även kan fungera som stöd och resurs till personal som 
arbetar med ensamkommande barn.  
 
Det direkta arbetet med målgruppen sker bl.a. genom schemalagda lek-
tionspass i samarbete med gymnasieskolan. Ett program för hur arbetet 
ska läggas upp sker med hjälp av metoder som utvecklats i tidigare pro-
jekt. Som stöd för arbetet finns elevhälsa, pedagog, skolledare och ett ge-
nom projektet utökat RCI. För uppföljning och vidare, bredare arbete 
finns personalen på HVB-hemmen.  
 
Personal och vuxna runtomkring barnen erbjuds utbildning i jämställd-
het, jämlikhet och den värdegrund som skolan och samhället bygger på. 
Personalen ska kunna ha en grund i relationskompetens och ett normkri-
tiskt förhållningssätt. Externa experter upphandlas som föreläsare och ut-
bildare samtidigt som lokala specialkompetenser inom Strömsunds 
kommuns verksamheter används.  
 
Projektperiod: 2016-08-01 – 2019-07-31 
 
Projektkostnader: Totalt 8 625 785 kronor, varav medfinansiering från AMIF 
med 75 %, 6 469 339 kronor. 
 
Medfinansiering från projektägare är 2 156 446 kronor varav ca 500 000 
kronor i kontanta medel, fördelat på 3 år.  
 
Projektpersonalen omfattar 1 tjänst som projektledare, 1 tjänst till RCI , 0,5 
tjänst administratör och 0,2 tjänst ekonom. Övriga tjänster avser arbete 
som utförs av befintlig personal i HVB-hemmen, skolan och socialtjäns-
ten.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag till beslut: 
 
1. Strömsunds kommun lämnar in ansökan för projektet, Best practice 

Strömsund, till AMIF.  
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§ 93 forts. 
 
2. Strömsunds kommun medfinansierar projektet med sammanlagt 

500 000 kronor i kontanta medel under projektets första år, under för-
utsättning att sökta medel erhålls från AMIF.  

 
3. Medel anvisas från kommunens extra statsbidrag 2016. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 85/2016 
 
Yrkande 

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

1. Strömsunds kommun lämnar in ansökan för projektet, Best practice 
Strömsund, till AMIF.  

 
2. Strömsunds kommun medfinansierar projektet med sammanlagt 

500 000 kronor i kontanta medel under projektets första år, under för-
utsättning att sökta medel erhålls från AMIF.  

 
3. Medel anvisas från kommunens extra statsbidrag 2016. 
 
_____  
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§ 94 Dnr 2016.112 054 
 
Ny sopbil 

Teknik- och serviceförvaltningens (TSF) transportenhet äger för närva-
rande 2 sopbilar.  
 
Den ena är av årsmodell 1998 (Gäddedebilen) och har gått ca 70 000 mil 
samt tomgångskörning motsvarande ca 35 000 mil och körs 2 dagar/ 
vecka. 
 
Den andra är av årsmodell 2002 (Strömsundsbilen) och har gått  
ca 50 000 mil samt tomgångskörning motsvarande ca 25 000 mil och körs 
5 dagar/vecka. 
 
2014 gjorde märkesverkstaden en uppskattning av kommande repara-
tioner när det gäller Strömsundsbilen och ansåg att det finns stor risk för 
haveri av växellådan, ca 100 000 kronor, styrenhet boggie ca 100 000 kro-
nor, övriga styrenheter 10 000-20 000 kronor/st samt övrigt slitage ca 
50 000 kronor/år. Det finns även risk för att pressen i sopaggregatet måste 
repareras, ca 150 000 kronor samt övrigt slitage på sopaggregatet ca 
50 000 kronor/år.  
 
Det var stora problem med växellådan 2014 och nu är bilen på verkstaden 
igen på grund av fel på växellådan. 2015 var bilen på reparation för pro-
blem med styrenhet boggie. De har varit problem med bromsar både 2014 
och 2015.  
 
När Strömsundsbilen repareras måste Gäddedebilen användas till sop-
hämtning i hela kommunen vilket innebär att vi måste köra skift 2 da-
gar/vecka samt hämta och lämna bilen i Gäddede respektive Strömsund. 
Detta orsakar mycket övertid och många resor. 
 
Statusen på båda bilarna är på den nivån att stor risk finns för fortsatt 
höga reparationskostnader samt stillestånd. Om båda bilarna havererar 
samtidigt kan kommunen inte uppfylla skyldigheten att ta hand om hus-
hållsavfall enligt Miljöbalken 15 kap. 8§.  
 
TSF föreslår att en ny sidolastad sopbil köps in och finansieras genom fi-
nansiell leasing och att upphandlingsförfarandet påbörjas snarast ef-
tersom det beräknas ta ca 1 år tills att bilen kan levereras. 
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§ 94 forts. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 86/2016 
 
Yrkande 

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

1. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att köpa in en ny sido-
lastad sopbil. 

 
2. Köpet finansieras genom finansiell leasing. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-04-26  26  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 95 Dnr 2015.168 524 
 
Avveckling av noder i kommunens ADSL-nät  

Strömsunds kommun äger sedan 2014 ett ADSL-nät som levererar bred-
bandstjänster till kommuninvånare och företag. Att leverera bredbands-
tjänster ingår inte i det kommunala uppdraget, men övertagandet skedde 
för att säkerställa fortsatt leverans under en övergångsperiod och i avvak-
tan på alternativa lösningar. (KF § 280/2013) 
 
Sedan januari 2016 drivs nätet med ServaNet som kommunikationsopera-
tör. Det skapar möjlighet till en mer kontrollerad avveckling, vilket kan 
ske i takt med fiberutbyggnad och andra aktörers utbyggnad av mobila 
lösningar. (KS § 128/2015) 
 
Nätet består av 34 noder och ett antal radiolänkar. Varje nod innebär en 
driftskostnad för kommunen i form av arrendeavtal med markägare, el, 
tillstånd, inplaceringsavgifter och radiolänkar. Driftskostnaden för re-
spektive nod varierar genom olika avtalstider och villkor.  
 
Efter genomgång av nätet kan konstateras att ADSL-noderna i Backe, 
Rossön, Kyrktåsjö, Lidsjöberg, Fågelberget och Sandnäset i dagsläget sak-
nar kunder. I samråd med ServaNet behöver det fastställas vilka noder 
som i framtiden kan byggas om och användas som nod för fiberutbygg-
nad.  
 
Bredbandssamordnarens förslag till beslut: 
 
Bredbandssamordnaren får i uppdrag att i samverkan med ServaNet av-
veckla löpande driftskostnader för ADSL-noderna i Backe, Rossön, Kyrk-
tåsjö, Lidsjöberg, Fågelberget och Sandnäset.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 87/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
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§ 95 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

Bredbandssamordnaren får i uppdrag att i samverkan med ServaNet av-
veckla löpande driftskostnader för ADSL-noderna i Backe, Rossön, Kyrk-
tåsjö, Lidsjöberg, Fågelberget och Sandnäset. 
 
_____ 
 
Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
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§ 96 Dnr 2016.114 432 
 
Inventering av miljöförbättrande åtgärder i Faxälven och 
Fjällsjöälven 

Ångermanälven och dess biflöden är kraftigt påverkade av de dammar 
som anlagts och de flödesförändringar som uppstått på grund av pro-
duktion av vattenkraft. Älvens huvudfåra och de nedersta delarna av 
Faxälven och Fjällsjöälven har i tre projekt inventerats för att kartlägga 
möjliga miljöförbättrande åtgärder.  
 
Projekten har utförts i Sollefteå, Åsele och Vilhelmina kommuner. Vatten-
rådet för Ångermanälven och Vapstälven, i vilket Strömsunds kommun 
är medlem, har beslutat att arbeta för att även återstående delar av Faxäl-
ven och Fjällsjöälven inventeras så att hela Ångermanälven blir kartlagd. 
Avsikten är att den återstående inventeringen ska ske på samma sätt och 
med samma utförare som vid de tidigare projekten.   
 
Vattenrådet har i en skrivelse föreslagit att Strömsunds kommun ska bi-
dra till finansiering av projektet med 50 000 kronor/år under de tre år 
som projektet ska pågå. Projektet avser att löpa under tiden 15 augusti 
2016 - 14 augusti 2019. 
 
Vattenrådet önskar också att Strömsunds kommun ska stå som huvud-
man för projektet. 
 
Miljö- och byggavdelningen föreslår att Strömsunds kommun bidrar till 
finansieringen av projektet med 50 000 kronor/år i tre år och att kommu-
nen accepterar att vara huvudman för projektet. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt miljö- och byg-
gavdelningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Strömsunds kommun bidrar med 50 000 kronor/år till finansieringen 
av projektet i tre år. 

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott 2016. 
 
3. Finansieringen för resterande tid beaktas i respektive års budget. 
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§ 96 forts. 
 
4. Kommunen accepterar att vara huvudman för projektet. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Ångermanälven och Vapstälvens Vattenråd 
Miljö- och byggavdelningen 
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§ 97 Dnr 2016. 118 290 
 
Begäran om anslag för inköp av inventarier i förskolorna 

Det stora behovet av nya inventarier inom förskolan har uppmärksam-
mats vid flera tillfällen. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden fick den 9 
februari 2016 information från förskolecheferna om ett skriande behov av 
nya inventarier i verksamheten vilket föranledde att de uppmanades att 
inventera vad som måste åtgärdas. Det har också framkommit i samband 
med Skolinspektionens regelbundna tillsyn i kommunen under första 
kvartalet 2016.  
 
Förskolechefernas inventering visar att det bland annat finns behov av 
inköp av snabbare diskmaskiner, torkskåp, ljuddämpande bord och texti-
ler, matbord, triptrappstolar och andra stolar, skötbord, skåp, hurtsar, 
lampor, förvaringshyllor, bokhyllor och grindar.  
 
Inventeringen visar på ett totalt inventariebehov på ca 900 000 kronor. En 
del kan täckas via de medel som barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
fått ur 30-miljonerspotten. Det överskjutande behovet av medel för att 
kunna göra nödvändiga inköp är ca 500 000 kronor. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn-, kultur- och 
utbildningsnämnden tilldelas 500 000 kronor för inköp av inventarier i 
förskolorna och att medlen anvisas från kommunens extra statsbidrag 
2016. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 90/2016 
 
Yrkande 

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

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden tilldelas 500 000 kronor för in-
köp av inventarier i förskolorna. 

 
2. Medel anvisas från det extra statsbidraget 2016. 
 
_____  
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§ 98 Dnr 2016.120 297 

Ansökan om förskott av driftsbidrag till samlingslokal 

Hotings Byggnadsförening har gjort en förfrågan om ett förskott av 
driftsbidraget för samlingslokaler. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att Hotings Byggnadsförening 
beviljas ett förskott på 50 000 kronor. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 91/2016 
 
Yrkande 

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

Hotings Byggnadsförening beviljas 50 000 kronor i förskott av driftsbi-
drag till samlingslokal. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Hotings Byggnadsförening 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 99 Dnr 2016.107 030 
 
Säkerställande av kommunens behov av förskollärare 

Vid förskolorna i kommunen finns en beräknad bemanning bestående av 
två förskollärare och en barnskötare/avdelning. Kommunen har för när-
varande en brist på ca 16 förskollärare. Skolinspektionen har vid tillsyn 
framfört krav på att kommunen ska se till att varje förskola har minst en 
förskollärare. I Strömsunds kommun kan detta inte tillgodoses överallt. 
Det är väldigt svårt att rekrytera denna yrkesgrupp.  
 
Inför kommande pensionsavgångar fram t.o.m. 2025, slutar ytterligare 12 
av kommunens nuvarande 44 förskollärare, vilket då ger en brist på 28 st. 
För att försöka minimera denna brist har diskussion förts i förvaltningen 
att försöka få redan fast anställd personal i verksamheten att genomgå 
förskollärarutbildning på distans. 
 
Under utbildningen, som omfattar 3,5 år, skulle ett studiebidrag utgå med 
5 000 kronor per månad under 10 månader. Den totala kostnaden skulle 
uppgå till ca 245 000 kronor/studerande. Kommunen begränsar antalet 
till åtta platser för hela perioden på 3,5 år. Detta innebär en maximal to-
talkostnad av 1 960 000 kronor. 
 
Ett kontrakt upprättas med var och en av bidragsmottagarna som innebär 
att de förbinder sig att tjänstgöra i kommunen under minst två år efter 
avslutade studier (utifrån skrivning i kommentaren till AB). Om detta inte 
fullgörs uppstår återbetalningsskyldighet enligt ett upprättat kontrakt. 
Detsamma sker om studierna avslutas i förtid.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 92/2016 
 
Yrkanden 

* Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag med gjorda kompletteringar. 
 
* Göran Espmark (c) yrkar följande tillägg: 
 
Med anledning av de många avhoppen bland kommunens förskollärare så görs 
en utredning till orsakerna till avhoppen samt att förslag ges till åtgärder 
för att förhindra framtida avhopp. 
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§ 99 forts. 

* Gudrun Hansson (s) yrkar att Göran Espmarks tilläggsyrkande hän-
skjuts till kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 maj 2016. 
 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall till 
detta. 
 
Proposition 2 

Ordföranden ställer proposition på Göran Espmarks tilläggsyrkande och 
finner avslag på detta. 
 
Proposition 3 

Ordföranden ställer proposition på Gudrun Hanssons yrkande och finner 
bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Anställda i Strömsunds kommun får under utbildning till förskollärare 
5 000 kronor i studiebidrag per månad under 10 månader/år. 

 
2. Kommunen begränsar antalet till åtta platser för hela perioden på 3,5 

år. Urval sker efter sedvanlig prövning. 
 
3. Ett kontrakt upprättas med var och en av bidragsmottagarna som in-

nebär att de förbinder sig att tjänstgöra i kommunen under minst två år 
efter avslutade studier samt under loven under studierna. Om detta 
inte fullgörs uppstår återbetalningsskyldighet enligt ett upprättat kon-
trakt. Detsamma sker om studierna avslutas i förtid. 

 
4. Göran Espmarks tilläggsyrkande hänskjuts till kommunstyrelsens ar-

betsutskott den 10 maj 2016. 
 
5. Kostnaderna hanteras i barn-, kultur- och utbildningsnämndens bud-

get respektive år. 
 
_____    
 
Beslutsexp 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
Personal 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2016-04-26 34 

Justering (Sign) 

§ 100 Dnr 2016.127 048 

Bidrag av bygdeavgiftsmedel 

Länsstyrelsen Jämtlands län anhåller i en skrivelse den 9 mars 2016 om 
kommunens prioriteringar och yttrande över inkomna ansökningar om 
bygdeavgiftsmedel. 

Förslag på prioriteringar har kommit in. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 94/2016 

Yrkanden 

Fjällsjöfonderna 

* Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 

* Göran Edman (rd) yrkar följande ändringar i arbetsutskottets förslag:

- Bidrag till IFK Kyrktåsjö (p 29) för anläggande av konstgräsplan av-
styrks (arbetsutskottets förslag: 400 000 kronor). 

- Bidrag till Iskubens Ek förening för miljöanpassning/energieffektivi-
sering (p 31) tillstyrks med 400 000 kronor (arbetsutskottets förslag: av-
styrks). 

Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag förutom 
Göran Edmans ändringsyrkande och finner bifall till detta. 

Proposition 2 

Ordföranden ställer proposition på Göran Edmans ändringsyrkande och 
finnar avslag till detta. 

Frostvikenfonderna 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag och finner bifall till detta. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2016-04-26 35 

Justering (Sign) 

§ 100 forts.

Strömsfonderna 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag och finner bifall till detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ansökningar tillstyrks och avstyrks enligt bilaga.

2. Vid investeringar över 200 000 kronor ska minst två offerter krävas in.

Reservation 

Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yr-
kande. 

_____ 

Beslutsexp 
Länsstyrelsen 



FJÄLLSJÖFONDERNA 2016

1 (4)

Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar KS beslut

Landsombergets Lift AB 230 000 NLF 230 000
Byte av liftwirer och vändhjulslagring 
Vängels Idrotts och Byförenig 84 845 84 845
Upprustning av badplats
Jansjö Byförening 75 000 75 000
Färdigställande av fastighetens fasad
Rossöns Samhälls & Företagarförening 180 000 NLF 180 000
Byte av lås och styrutrustning för ventilation
Rossöns Idrottsförening 49 548 49 548

Renovering av läktaren vid fotbollplanen samt inköp av 
röj- och motorsåg

Rossöns Fiskevårdsområdesförening 15 000 15 000
Skapa bättre båtplatser vid golfbanan i Rossön
Hocksjö vägsamfällighet Avslag Brist på medel Avslag
Renovering av väg
RSMH-Fjällsjö 50 000 50 000
Handikappanpassning av badrum
Öhns samfällighetsförening Avslag Brist på medel Avslag
Förbättring, förlängning av Buskholmsvägen
Fjällsjö alpina klubb Avslag Brist på medel Avslag
Fortsatt renovering av serveringsbyggnad
Rossöns Golfklubb 150 000 NLF 150 000
Inköp av fairwayklippare
Silsjönäs Bygdegårdsförening 111 315 NLF 111 315
Utveckling och upprustning av bygdegården
Nagasjöns vägsamfällighetsförening Avslag Brist på medel Avslag
Upprustning av byvägen i Nagasjökälen

Belopp Förslag

1 230 000

2 89 845

1134-2016

1118-2016

3 80 000

4 361 250

5 49 548

1135-2016

1132-2016

522-2016

6 15 000

7 35 000

8 100 000

114-2016

307-2016

561-2016

9 57 500

13 110 000

10

568-2016

600-2016

650-2016

696-2016

11

12

959-2016

443 112

150 000

143 000



FJÄLLSJÖFONDERNA 2016
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Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar KS beslutBelopp Förslag

Backe Event 50 000 NLF 50 000
Anskaffning av nödvändig utrustning för event i Backe
Voernese sameby 168 563 168 563
Restaurering av avloppsanläggningar i Storjola
TV-Vägens Samfällighetsförening Avslag Brist på medel Avslag
Dikning av väg, justering vägbana samt mötesplatser 
efter vägen m.m.
Rörströms Hembygdsförening 24 000 24 000
Inköp av hjärtstartare och utbildning
Bellvik-Rörströms Fiskevårdsområdesförening Avslag Avslag
Utsättning av fisk i Rojkatjärn
Rörströmsälvens FVOF Avslag Brist på medel Avslag
Investering i brygga
Bellvik - Rörströms FVOF Avslag Avslag
Utsättning av fisk
Tåsjö Östra Bys Vägsamfällighet Z872 U Avslag Avslag
Grusning av väg

22 Tåsjö Hembygdsförening 40 000 40 000
Inköp av handikappanpassade utemöbler

23 Tåsjö Hembygdsförening Avslag Brist på medel Avslag
Handikappramp till museet
Tåsjö Hembygdsförening Avslag Brist på medel Avslag
Bygga förråd
Tåsjö Samhällsförening UPA 70 000 70 000
Utvändig målning av skolan
Tåsjöbergets Fritidsanläggningar ek för Avslag Brist på medel Avslag
Inköp och förbättring av den centrala TV-anläggningen 
för hyresgäster i Kyrktåsjö

14

Brist på medel

21 108 258 Brist på medel

16

17

18 Brist på medel

25 139 000

26 45 000

19

20 10 000

476-2016

580-2016

24 8 000

399-2016

708-2016

723-2016

15

9053-2015

644-2016

658-2016

1070-2016

1012-2016

1131-2016

1243-2016

1435-2016

60 842

190 000

50 000

24 000

10 000

150 000

40 000

17 000



FJÄLLSJÖFONDERNA 2016

3 (4)

Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar KS beslutBelopp Förslag

Tåsjöbergets Fritidsanläggningar ek för 50 000 NLF 50 000
Ombyggnad av entré samt nytt skyddsnät mot vägen
Tåsjöbergets Fritidsanläggningar ek för 50 000 50 000
Inköp av byggnadsställning 
IFK Kyrktåsjö 400 000 400 000
Anläggande av konstgräsplan

30 Andersnäsets Vägsamfällighet Avslag Brist på medel Avslag
Vägombyggnad

31 Iskuben Ekonomisk Förening Avslag Brist på medel Avslag
Miljöanpassning/energieffektivisering

32 Västra Ångermanlands Travsällskap 100 000 100 000
Stallplattebyggnation på Hotings Travbana

33 Västra Ångermanlands Travsällskap 30 000 30 000
Garagebyggnation på Hotings Travbana

34 Övre Tåsjödalens Framtidsförening 26 000 NLF 26 000
Utsmyckning av Norråkers torg

35 Norråkers Idrottsförening 32 000 32 000
Investering i värmepump

36 Tåsjödalens IK Avslag Brist på medel Avslag
Inköp av bordtennisbord

37 Serpentinvägen i Tåsjö samfällightesförening Avslag Brist på medel Avslag
Återupprättande av rastplats Bergcaféet

38 Tåsjö IF 38 480 NLF 38 480
Utrustning, spårprepareing samt ljudanläggning 33 520 AF 33 520

39 Hembygdsföreningen i Tjärnmyrberget 150 000 150 000
Ombyggnad av el, Rotnäset

40 Hotings Byggnadsförening UPA 306 000 306 000
Energibesparing, belysning

28 50 000

29 400 000633-2016

27 50 000659-2016

648-2016

822-2016

680-2016

790-2016

792-2016

916-2016

835-2016

861-2016

807-2016

843-2016

912-2016

1025-2016

72 000

431 250

475 000

100 000

30 000

150 000

306 000

26 000

32 000

70 000

110 000



FJÄLLSJÖFONDERNA 2016
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Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar KS beslutBelopp Förslag

41 Hotings Byggnadsförening UPA Avslag Brist på medel Avslag
Inköp av besöksstolar, biograf och samlingslokal

42 Strömsunds skoterallians 100 000 NLF 100 000
Utbyggnad och upprustning av skoterledssystemet
Söks även ur Strömsfonden

Medel att fördela
Näringslivsfonden (NLF)               
Allmänna fonden
Summa                                              

5 868 721 2 614 271 2 614 271

918-2016

345 000904-2016

505 116

   935 795 
1 678 476 
2 614 271 



FROSTVIKENFONDERNA 2016

1 (4)

Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar

Byggnadsföreningen Jormstugan 46 475 46 475
Uppgradering av el samt inköp av diskmaskin
Jormvattnets bysamfällighet 80 000 80 000
Renovering av allmänn bro över Kvarntjärnsbäcken
Jormvattnets Idrotts Förening (JIF) 75 000 75 000
Investering i förråd för bl.a. skoter
Gäddede Camping och Stugby AB Avslag Brist på medel Avslag
Byte av ledbelysning m.m. för lägre energikostnader
Fågelbergets fiskevårdsområdesförening 150 000 150 000
Utökade reproduktionsområden för öring
Frostvikens Skoterklubb 73 900 NLF 73 900
Inköp av ny skoter för att underhålla ledsystemet
Frostvikens Jordbruksutveckling Ek Före3ning 440 000 NLF 440 000
Utbyggnad av slakteri och kylrum
Gäddede Sportklubb 111 000 111 000
Inköp av snöskoter samt sladd
Tillväxt Frostviken 50 000 NLF 50 000

Anpassning turistisk hemsida Frostviken

Byggnadsföreningen Saga 100 652 100 652
Renovering byggnad/inköp av scendraperi
Byggnadsföreningen folketshus i Stora Blåsjön 455 548 455 548
Energibesparande åtgärder samt renovering
Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Avslag Brist på medel Avslag
GPS till pistmaskin för skidspår

10

11 455 548

2

8

4

KS beslutBelopp

5

1

12

Aus förslag

7

9

46 475

80 000

220 000

150 000

500 000

111 000

3 75 000

6 73 900

50 000

5 000

100 652

1120-2016

836-2016

952-2016

8552-2015

594-2016

803-2016

729-2016

855-2016

966-2016

958-2016

675-2016

941-2016



FROSTVIKENFONDERNA 2016
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Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar KS beslutBelopp Aus förslag

Blåsjöns Framtid ekonomisk förening 82 760 82 760
Betallösning Ankarede servicehus
Blåsjöns Framtid ekonomisk förening 130 000 130 000

Hanikappanpassning, pickup-lift
Blåsjöns Framtid ekonomisk förening 39 060 39 060
Installation av transportlift
Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Avslag Brist på medel Avslag
Skoterled Fjällripan-Mesklumpenleden
Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Avslag Brist på medel Avslag
Iordningsställande av sophanteringsplats
Blåsjöns Framtid ekonomisk förening 252 500 NLF 252 500
Renovering badrum Blåsjöns Fjällby
Blåsjöns Framtid ekonomisk förening 60 000 60 000
Rostskyddsbehandling av liftstolpar
Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Avslag Avslag
Ny brunn Blåsjöns Fjällby
Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Avslag Brist på medel Avslag
Köp av större slyröjningsaggregat
Blåsjöns Framtid ekonomisk förening 49 000 49 000
Kodlås Blåsjöns Fjällby

23 Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Avslag Brist på medel Avslag
Installation av kraftverk till pumphus
Blåsjöns Framtid ekonomisk förening 33 710 NLF 33 710
Pubinredning Restaurang Fjällripan 44 290 44 290
Blåsjöns Framtid ekonomisk förening 38 000 38 000
Utveckling av längdskidspår

21

24 78 000

49 00022

20

19

25 38 000

17

18

16

15

14

13 82 760

Brist på medel

925-2016

932-2016

943-2016

946-2016

927-2016

934-2016

938-2016

940-2016

947-2016

935-2016

953-2016

978-2016

968-2016

90 000

74 000

41 000

19 235

130 000

39 060

16 000

35 000

252 500
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Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar KS beslutBelopp Aus förslag

Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Avslag Brist på medel Avslag
Verksamhetsutveckling - ökat besöksantal
Blåsjöns Framtid ekonomisk förening 92 517 92 517
Belysning i Fjällbyn och vid Fjällripan
Blåsjöns Framtid ekonomisk förening 91 775 NLF 91 775
Driftsäkring av Restaurang Fjällripan - reserv-
elaggregat
Blåsjöns Framtid ekonomisk förening 30 500 30 500
Utrustning barnområde

30 Blåsjöns Framtid ekonomisk förening 297 000 NLF 297 000
Utbyggnad Restaurang Fjällripan

31 Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Avslag Brist på medel Avslag
Anslutning till Internet via fiber

32 Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Avslag Brist på medel Avslag
Automatisk väderövervakning av snödjup

33 Blåsjöns Framtid ekonomisk förening 12 000 Ej inventarier 12 000
Lekrum, kontor och konferensrum

34 Blåsjöns Framtid ekonomisk förening 89 000 89 000
Balkong Restaurang Fjällripan

35 Blåsjöns Framtid ekonomisk förening 23 800 NLF 23 800
Energieffektivisering restaurang/lift

36 Stora Blåsjöns Samfällighetsförening Avslag Brist på medel Avslag
Ombyggnation av värmebärare

37 Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 105 286 105 286
Ny utrustning till byns gymlokal

38 Stora Blåsjöns Samfällighetsförening Avslag Brist på medel Avslag
Ny bergvärmeanläggning i gula skolan

26 81 000

29 30 500

28 91 775

27 92 517

1017-2016

975-2016

963-2016

962-2016

967-2016

971-2016

981-2016

105 286

365 000

986-2016

983-2016

980-2016

1019-2016

985-2016

969-2016

297 000

129 360

19 000

39 527

89 000

23 800

26 000



FROSTVIKENFONDERNA 2016

4 (4)

Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar KS beslutBelopp Aus förslag

39 Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 38 491 38 491
Nytt IKEA-kök i gamla lärarbostaden

40 Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 206 000 206 000
Riva gammal damm och bygg ny

41 Stora Blåsjöns Samfällighetsförening Avslag Brist på medel Avslag
Ommålning av hall i gamla lärarbostaden

Medel att fördela
Näringslivsfonden (NLF)               
Allmänna fonden
Summa                                              

4 466 055 3 298 264 3 298 264

982-2016

984-2016

979-2016

39 200

206 000

18 960

1 262 685 
2 035 579 
3 298 264 



STRÖMSFONDERNA 2016

1 (4)

Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar

Gubbhögen Siljeåsens Vägsamfällighet GA:2 127 000
Omasfaltering av del av väg GA:2
Ringvattnets bygdegårdsförening Avslag Brist på medel
Upprustning av servicedel samt kök
Ringvattnets samfällighet (vattenföreningen) 35 636
Flytt av råvattenpump
Ringvattnets samfällighet (vattenföreningen) Avslag Brist på medel
Montering av sektionsventiler
Alanäsets Vatten och Avloppsföretag Ekonomisk 
förening

Avslag Brist på medel

Ny vattenpump
Havsnäs Bygdeförening Avslag Brist på medel
Grävning och anläggning fiberkabel
Havsnäs Samfällighetsförening Avslag Brist på medel
Utbyte av sandfilter
Gubbhögens Jakt- och Sportskytteklubb 20 000
Arbeten med säkerhet vid skjutbanan i Gubbhögen
Lidsjöbergsbygdens ekonomiska förening Avslag Brist på medel
Nya frys- och kyldiskar Lidsjöbergs Handel
Lidsjöbergs Vattenförening Avslag Brist på medel
Renovering av vattenanläggningsbyggnader
Harrsjöns byalag Avslag Brist på medel
Vatten till samlingslokal
Ströms Hembygdsförening 25 000 NLF
Underhåll/renovering av båtbrygga
Ströms Hembygdsförening 100 000 NLF
Anläggning av handikapptoalett

Belopp AUs förslag KS beslut

1 147 000

2 143 000

1122-2016

1096-2016

127 000

3 55 475

4 40 250

5 58 550

535-2016

536-2016

565-2016

6 900 000

7 180 500

8 20 000

670-2016

755-2016

789-2016

9 455 070

10 36 750

12

13

882-2016

895-2016

894-2016

977-2016

11 37 000987-2016

25 000

100 000

Avslag

35 636

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

20 000

Avslag

Avslag

Avslag

25 000

100 000



STRÖMSFONDERNA 2016
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Nr Lst dnr Sökande/ändamål KommentarBelopp AUs förslag KS beslut

Ströms Hembygdsförening Avslag Brist på medel
Inköp av stolar till utställningshallen
Strömsunds Ridklubb 150 000
Tillgänglighetsanpassning för läktare/café
Strömsunds Ridklubb Avslag Brist på medel
Byggande av materialbod
Strömsunds Ridklubb Avslag Brist på medel
Upprustning av ridplan och "travbana"
Strömsunds Golfklubb Avslag
Inköp av begagnad klippare
Vågdalens Hembygdsförening 50 000
Utvändig målning av hembygdsgården
Svaningens samfällighetsförening Avslag
Byte av vattenledningar i Svaningen
Hallvikens Byalag Avslag
Fönsterbyte på skolbyggnaden i Hallviken

22 Lövberga byalag Avslag Brist på medel
Gräva ner fiberkablar till byn
Öjarns Byförening Avslag Ingår inte i regleringsområdet
Byte av grundpelare till samlingslokal
Öjarns Byförening Avslag Ingår inte i regleringsområdet
Byte av takrännor, dränering av mark
Öjarns Byförening Avslag Ingår inte i regleringsområdet
Byte av ytterpanel, renovering innervägg
Torsängsförskola föräldrakooperativ ekonomisk 
förening 

117 300 NLF

Utbyggnad av barnvagnsplats
Tjärnnäsets Vägsamfällighet 32770 Avslag Brist på medel
Trafiksäkerhetsförbättringar

Brist på medel

21 190 000 Brist på medel

1105-2016

16

17

18 Brist på medel

1365-2016

14

15

1253-2016

539-2016

598-2016

19

20

896-2016

1364-2016

1366-2016

23 30 000

24 32 000575-2016

240 000

27 60 000

26 130 328

25 45 000577-2016

90 000

267 063

85 000

1110-2016

283-2016

564-2016

571-2016

25 000

150 000

60 000

100 000

Avslag

150 000

Avslag

Avslag

Avslag

50 000

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

117 300

Avslag
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Nr Lst dnr Sökande/ändamål KommentarBelopp AUs förslag KS beslut

28 EFS Missionsförening i Strömsund Avslag Brist på medel
Nytt värmesystem samt upprustning av missionshuset

29 Strömsund MC Isracing 70 295 NLF 70 295
Förbättringar på Strömsvallen, utbyte av belysning och 
ljudanläggning

79 705 79 705

30 Strömsunds Bordtennisklubbb 100 000
Anskaffning av bord

31 Strömsunds Kommun Avslag Brist på medel
Renovering av Sagalokalen

32 Församlingsgruppen Mellannorrland, Pingstkyrkan 
Strömsund 

Avslag Brist på medel

Handikappanpassning Pingstkyrkan
33 IFK Strömsund Avslag Brist på medel

Anläggning av konstgräsplan
IFK Strömsund 150 000
Upprustning av skidstugan/skidstadion
IFK Strömsund Avslag Brist på medel
Ny ishockeysarg till Dunderhallen
IFK Strömsund 100 000
Byte av köldmedia Dunderhallen

37 Hillsands Byalag 71 284
Vägbelysning till hembygdsgården

38 Folkets Husföreningen i Strömsund 230 563 NLF 230 563
Byte av biofåtöljer 69 437 69 437

39 Näsvikens båtklubb ek. för. Avslag Brist på medel
Reparation av brygga

40 Vattudalens Båtklubb 164 364
Reparation av fd. Flottningskajen

36 100 000

908-2016

911-2016

909-2016

34 157 100

35 775 000

671-2016

813-2016

876-2016

872-2016

47 030

241 706

75 000

500 000

907-2016

929-2016

863-2016

871-2016

630-2016

634-2016

130 000

250 000

104 040

500 000

80 719

313 750

Avslag

100 000

Avslag

Avslag

Avslag

150 000

Avslag

100 000

71 284

Avslag

164 364
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Nr Lst dnr Sökande/ändamål KommentarBelopp AUs förslag KS beslut

41 Hallvikens VA-anläggningar ekonomisk förening Avslag Brist på medel
Anläggning av markbädd med 3-kammarbrunn

42 Strands Byförening Avslag Brist på medel
Uppförande av bakstuga med vedeldad ugn

43 Tullingsås Byförening 150 000 NLF
Restaurering av väg till fågeltorn

44 Faxebygdens Byalag 100 000
Byte av ytterdörr och markjustering

45 Strömsunds skoterallians 100 000 NLF
Utbyggnad och upprustning av skoterledssystemet
Söks även ur Fjällsjöfonden

Medel att fördela
Näringslivsfonden (NLF)               
Allmänna fonden
Summa                                              

8 603 269 2 010 584 2 010 584

928-2016

926-2016

961-2016

1093-2016

156 938

105 000

904-2016 345 000

819 000

200 000

100 000

100 000

Avslag

Avslag

150 000

   793 158 
1 217 426 
2 010 584 
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§ 101 Dnr 2016.127 048 

Synpunkter angående rutiner för bygdeavgiftsmedel 

Förslag till skrivelse till länsstyrelsen om rutiner för bygdeavgiftsmedel 
har upprättats. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att upprättat förslag skickas in till länsstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Skrivelse om synpunkter angående rutiner för bygdeavgiftsmedel skickas 
in till länsstyrelsen. Bilaga 

_____ 

Beslutsexp 
Länsstyrelsen 
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 Till Länsstyrelsen i Jämtlands län 
 
 
 
 
 
Synpunkter angående rutiner för bygdeavgiftsmedel 

Strömsunds kommun tog som remissinstans beslut i kommunstyrelsen 
den 26 april om remissvar till Länsstyrelsen angående bygdeavgiftsme-
del för 2016.  Vi vill framföra följande kompletterande synpunkter: 
 
Bristfälliga ansökningar 

Många av årets ansökningar är bristfälliga. Beskrivningen av vad man 
söker medel för begränsas ofta till några ord t.ex. Vatten till samlingsloka-
len, Målning av bygdegården, Fönsterbyte …   
 
Kompletterande information om ändamål, kostnadskalkyl, tidplaner 
m.m. saknas. Vi vill, i egenskap av remissinstans se en någorlunda be-
skrivande förklaring kring varje inskickad ansökan. 
 
Offerter/kostnadsberäkningar 

Många av ansökningarna saknar kostnadsberäkning/offert som un-
derlag till det sökta beloppet. Vi har då fått begära in offerter i efter-
hand alternativt anta att sökande gissat rätt. 
 
Vi vill, i egenskap av remissinstans, att varje ansökan säkerställs med 
en offert eller kostnadsberäkning.  För ansökan överstigande 200 000 
kronor vill vi se, minst två av varandra oberoende offerter. 
 
Konkurrerande verksamheter 

Några av årets ansökningar har beviljats till föreningar med samma typ 
av verksamhet som bedrivs av privata företag som inte beviljats byg-
demedel. Detta är olyckligt ur konkurresmässig synpunkt. Vi anser att 
bidrag till konkurrerande verksamheter ska ges mycket restriktivt.  
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Strömsunds Kommun 
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Ansökningarnas utformning 

För att utföra en saklig bedömning så måste vi, i egenskap av remissin-
stans, läsa igenom alla de inkomna 100-150 ansökningarna. För varje 
ansökan finns fyra viktiga uppgifter för en första bedömning, nämligen 
sökande förening, vad man söker medel för, sökt belopp samt uppgift 
om vem som kan ge kompletterande information. Tyvärr är det för-
knippat med viss möda att hitta dessa fyra uppgifter som är infogade 
bland den tre-sidiga ansökningsblankettens alla, till största delen, oin-
tressanta rader och uppgifter.  
 
Önskvärt vore att ha det viktigaste först och därefter visa/ta bort 
mindre viktiga eller onödiga uppgifter. 
 
Remissförfarande 

Sedan många år tillbaka har kommunen inhämtat lokala remissyttran-
den från respektive bygd. Förfarandet är fördelaktigt bland annat på 
grund av lokal kännedom om rådande förhållanden samt att berörd 
bygd känner delaktighet i processen. Kommunen har därefter kontroll-
lerat, sammanställt och beslutat om uppgifterna för vidaresändning till 
Länsstyrelsen.  
 
Förfarandet har fungerat mycket bra och kommunen emotser att förfa-
randet kommer att gälla även under de kommande åren.   
 
Omfördelning av bidrag 

Ansökan om omfördelning av bidrag ska hanteras restriktivt. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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§ 102 Dnr 2016.129 214 

Samrådshandling – detaljplan för Vallen 4:2 m.fl. 

Ett förslag till detaljplan har upprättats den 14 december 2015.  Plan-
området ligger strax innan Ulriksfors och begränsas av väg 345 även 
kallad Ramselevägen som korsar planområdet samt väg som leder in till 
industricentra Vallen. Planområdet omfattar en areal på ca 12 600 m². 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att bygga en gång- och 
cykelväg mellan avtagsvägen vid Dunderhallen (Strömsund) och 
Ulriksfors. Detta för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för 
gående och cyklister. 

Detaljplanen har sänts ut för samråd mellan den 12 april och den 3 maj 
2016. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen inte har något att invända mot 
planförslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inte något att invända mot planförslaget. 

_____ 

Beslutsexp 
Miljö- och byggnämnden 
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§ 103 Dnr 2016.128 022 

Tillsättande av tjänst som frivilligsamordnare 

Regeringen har beslutat att kommuner och landsting/regioner kommer 
att få ett betydande ekonomisk tillskott 2015-2016.  

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade under februari beslut 
om fördelning av dessa medel. I några fall beslutades även att inhämta yt-
terligare underlag.  

Beträffande frivilligsamordnare som kommunstyrelsen har anslagit 
500 000 kronor till under 2016 har frågan om organisatorisk placering och 
uppgifter utretts av framtids- och utvecklingsförvaltningen.  

Fokus för en frivilligsamordnare är att samordna, förmedla och inspirera 
till ideellt engagemang och ideella insatser. Med hänsyn till aktuellt läge 
nu särskilt insatser för de med uppehållstillstånd och för de asylsökande. 

Kommunchefen/framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att 
Strömsunds kommun inrättar en tjänst som frivilligsamordnare med pla-
cering inom framtids- och utvecklingsförvaltningen. 

Yrkanden 

* Morgan Olsson (s) yrkar att Strömsunds kommun inrättar en tillfällig
funktion som frivilligsamordnare under 2016 med placering inom fram-
tids- och utvecklingsförvaltningen. 

* Göran Edman (rd) yrkar tillägget att frivilligsamordnaren även ska
kunna verka för att ordna aktiviteter på äldreboenden. 

Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på Morgan Olssons yrkande och finner 
bifall till detta. 

Proposition 2 

Ordföranden ställer proposition på Göran Edmans tilläggsyrkande och 
finner avslag på detta. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2016-04-26 39 

Justering (Sign) 
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Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun inrättar en tillfällig funktion som frivilligsamord-
nare under 2016 med placering inom framtids- och utvecklingsförvalt-
ningen. 

Reservationer 

Göran Edman (rd), Håkan Espmark (m), Simon Högberg (m), Catarina 
Espmark (m) och Nils-Bengt Nilsson (c) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Edmans yrkande. 

_____ 

Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Personal 
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§ 104 Dnr 2016.135 054 

Inköp av en multiplog 

Teknik- och serviceförvaltningens transportenhet äger för närvarande en 
väghyvel av årsmodell 1980.  Väghyveln används i huvudsak vid snöröj-
ning och isrivning. De senaste åren har hyveln till och från varit på repa-
ration och kostnaderna har varit hanterbara. Nu har hyveln lämnats in på 
reparation igen men det är osäkert vilka åtgärder och kostnader det inne-
bär för att få den i drift igen.  

För att kunna sköta snöröjning och isrivning är alternativet till väghyveln 
att köpa en multiplog som monteras på hjullastaren. Multiplogen blir ef-
fektivare än hyveln eftersom den har en sidovinge som möjliggör att ga-
tor och trottoarer kan röjas i samma moment. Plogen är även ändamålsen-
lig vid snöröjning av parkeringar eftersom bladets minsta bredd är ca 3 
meter. 

För att effektivisera vinterväghållningen samt undvika kostsamma repa-
rationer av väghyveln föreslår teknik- och serviceförvaltningen att en in-
vestering görs av en multiplog av årsmodell 2015 till en kostnad av 
135 000 kronor och att medel anslås av kommunstyrelsen. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt teknik- och 
serviceförvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

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

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens ospecificerade investeringsbudget
2016. 

Reservation 

Simon Högberg (m) reserverar sig mot beslutet. 

_____  
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§ 105 Dnr 2016.136 290 

Nya förskoleplatser i Strömsund 

7,5 miljoner kronor avsattes i 2015 års investeringsbudget för tillskapande 
av flera förskoleplatser i Strömsunds tätort.    

Efter ett antal utredningsförslag föll valet på att bygga om en av de tre 
huskropparna på fastigheten Armeraren 2 (fd ”Skogsgläntan”) till för-
skola, vilket ger en utökning om 34 platser i Strömsund. 

Möjlighet finns att bygga om en huskropp till på fastigheten för till-
skapande av ytterligare 34 förskoleplatser. Dessa platser tillsammans be-
döms täcka totala behovet i Strömsunds tätort utifrån aktuella prognoser 
och även möjliggöra att de provisorier som finns i dag kan avvecklas. 

För att kunna utföra denna andra ombyggnad och färdigställa den yttre 
miljön bedöms ca 2 miljoner kronor saknas i projektet. Om detta arbete 
ska kunna påbörjas under hösten 2016 krävs att medel avsätts omgående. 

Teknik- och serviceförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar avsätta 2 miljoner kronor i investe-
ringsmedel för tillskapande av de föreslagna förskoleplatserna. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningar-
nas förslag och att medel anvisas ur kommunstyrelsens ospecificerade in-
vesteringsbudget 2016.. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. 2 miljoner kronor avsätts i investeringsmedel 2016 för tillskapande av
de föreslagna förskoleplatserna.

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens ospecificerade investeringsbudget
2016. 

_____ 

Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 106 Dnr 2016.139 342 

Ansökan om tilläggsanslag för luftbehandlingsanläggningar 
i Hotings och Hammerdals reningsverk 

Ett arbete med att energieffektivisera kommunens lokaler har pågått un-
der flera år och efter genomgång 2014 av reningsverken kunde det kon-
stateras att åtgärder behöver göras vid Hotings och Hammerdals renings-
verk. Även åtgärder för att förbättra arbetsmiljön behöver göras. 

AVA-enheten har till 2016 beviljats investeringsmedel för att installera 
nya luftbehandlingsanläggningar i Hotings och Hammerdals reningsverk. 
Åtgärderna ska minska kostnaderna för uppvärmningen och förbättra ar-
betsmiljön. De beviljade medlen är 350 000 kronor till Hotings renings-
verk och 460 000 kronor till Hammerdals reningsverk. Nu har en upp-
handling gjorts som visar att kostnaderna för dessa projekt ligger högt 
över de anslag som beviljats. Totalt beräknas de båda anläggningarna 
kosta cirka 1, 7 miljoner kronor. 

Därför ansöker AVA-enheten om ett tilläggsanslag på sammanlagt 
887 000 kronor. 

Installation av dessa luftbehandlingsanläggningar minskar energikostna-
derna och förbättrar arbetsmiljön och lukten både inom- och utomhus. 
Investeringen beräknas vara intjänad på sex till åtta år i energibesparing. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att ansökan om tilläggsanslag avslås. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Ansökan om tilläggsanslag avslås. 

Teknik- och serviceförvaltningen får prioritera vilken anläggning som är 
mest angelägen att åtgärda. 

_____ 
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§ 107 Dnr 2016.142 524 

Fiberutbyggnad, ortssammanbindande nät 

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

För att nå målen finns behov att bygga ortssammanbindande nät, ett 
spridningsnät för vidare utbyggnad. Kommunen har beviljats EU-stöd 
och medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen för utbyggnad av 
fibernät längs följande sträckor: 

• Hammerdal – kommungräns Ragunda (väg 344)
• Gåxsjö – Strömsund
• Hoting – Backe
• Ulriksfors – Backe

Projekttiden sträcker sig över perioden 2016 – 2019. 

Kommunens utbyggnad av fibernät sker i samverkan med ServaNet. In-
för varje projekt görs en kassaflödeskalkyl för att se om affären går ihop. 
Kravet från ServaNet när det gäller ortssammanbindande nät är att affä-
ren har positivt kassaflöde efter sju år.  

För de sträckor som inte har positivt kassaflöde, krävs att nätägaren 
(kommunen) tillför extra finansiering för att utbyggnad ska kunna ske. 
Den delen av kostnaden kommer i så fall att ligga utanför arrendet som 
ServaNet betalar till kommunen för att använda nätet.  

I dagsläget har kommunen fiber i södra kommundelen längs E45 upp till 
Strömsund. Här finns anslutningspunkter som gör det möjligt att bygga 
vidare med ortssammanbindande nät.  

Trots beviljat bidrag, är det endast sträckan ”Hammerdal – kommungräns 
Ragunda” som har positivt kassaflöde. Övriga sträckor saknar positivt 
kassaflöde.  

Bredbandssamordnaren föreslår följande: 

1. Ortssammanbindande nät byggs från Hammerdal, längs väg 344, till
kommungränsen mot Ragunda kommun. Beräknad investeringskostnad 
är 5 520 000 kronor, varav kommunens andel av finansieringen efter bi-
drag uppgår till 2 133 704 kronor.  
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Sträckan är strategiskt viktig för att skapa redundans i fibernätet och 
skapar möjlighet för vidare utbyggnad till hushåll, företag och det kom-
munala reningsverket i området. Sträckan har positivt kassaflöde, vilket 
innebär att kommunen kan erhålla arrende från ServaNet för hela inve-
steringskostnaden.  

2. Bygget finansieras genom 2 133 704 kronor från investeringsram för
bredbandsutbyggnad. 

De sträckor som inte har positivt kassaflöde kan byggas under förutsätt-
ning att kommunen accepterar att del av investeringen ligger utanför ar-
rendet. Ärendet behöver utredas ytterligare innan beslut. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt bredbands-
samordnarens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ortssammanbindande nät byggs från Hammerdal, längs väg 344, till
kommungränsen mot Ragunda kommun.

2. Bygget finansieras genom 2 133 704 kronor från investeringsram för
bredbandsutbyggnad.

_____  

Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
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§ 108 Dnr 2016.148 297 

För sent inkommen ansökan om driftsbidrag till samlingslo-
kal 

Kilen och Helgeåkilens bygdegårdsförening har gjort en förfrågan 
om att få driftsbidrag för samlingslokal, trots att ansökan lämnades 
in för sent, den 6 april 2016. Sista ansökningsdag var den 1 april 
2016. 

Teknik- och serviceförvaltningens förslag till kommunstyrelsen är 
att Kilen- och Helgeåkilens bygdegårdsförening inte beviljas drifts-
bidrag till samlingslokalen. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att Kilen och Helgeåkilens bygdegårdsförening be-
viljas driftsbidrag till samlingslokalen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kilen och Helgeåkilens bygdegårdsförening beviljas driftsbidrag till sam-
lingslokalen. 

Detta på grund av särskilda skäl. 

_____ 

Beslutsexp 
Kilen och Helgeåkilens bygdegårdsförening 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 109 Dnr 2015.323 826 

Ansökan om stöd för anläggande av konstgräsplan 

IFK Kyrktåsjö har i en skrivelse till kommunstyrelsen den 24 september 
2015, beskrivit sitt projekt att anlägga en konstgräsplan i anslutning till 
nuvarande fotbollsplan i Kyrktåsjö. 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2015, § 263, att man ser po-
sitivt på anläggande av en konstgräsplan i Kyrktåsjö.  

IFK Kyrktåsjö ansöker nu i en skrivelse den 25 april 2016 om 300 000 kro-
nor i stöd för att anlägga en konstgräsplan i Kyrktåsjö. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att IFK Kyrktåsjö beviljas 300 000 kronor och att 
medel anvisas ur kommunens extra bidrag 2016. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. IFK Kyrktåsjö beviljas 300 000 kronor för att anlägga en konstgräsplan
under förutsättning att projektet kommer till stånd under 2016.

2. Medel anvisas ur kommunens extra statsbidrag 2016.

Reservation 

Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 110 Dnr 2016.150 105 

SCBs medborgarenkät 

Varje vår och höst genomför SCB en medborgarundersökning för kom-
muner. 

Strömsunds kommun deltog 2006, 2007, 2008, 2012 och 2014. I undersök-
ningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en 
plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande. 
Undersökningen skickas ut till 600 invånare i åldrarna 18-84 år. 

Varje kommun som deltar får en egen analysrapport som visar jämförelse 
med andra kommuner. Medborgarundersökningens resultat ingår i resul-
tatmåtten i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK), där Strömsund deltar 
sedan 2012. Resultat från medborgarundersökningen utnyttjas också som 
indikatorer i kommunens årliga välfärdsbokslut.  

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att delta i SCBs med-
borgarundersökning hösten 2016 och att 47 000 kronor anvisas ur kom-
munstyrelsens utvecklingspott 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen deltar i SCBs medborgarundersökning hösten 2016.

2. Medel, 47 000 kronor, anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott.

_____  

Beslutsexp 
Verksamhetscontrollern 
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§ 111 Dnr 2014.296 373 

Ändringstillstånd avseende vindkraftparkerna Bodhögarna, 
Stamåsen och Ögonfägnaden 

Miljö- och byggnämnden önskar få kommunstyrelsens tolkning av 
huruvida den ansökta ändringen är förenlig med kommunens fördjupade 
översiktsplan för vindbruk. 

Statkraft SCA Vind AB har ansökt om ändringstillstånd för Bodhögarnas, 
Stamåsens och Ögonfägnadens vindparker. Miljöprövningsdelegationen 
vid länsstyrelsen i Västernorrlands län har skickat ut ansökningshand-
lingarna på remiss till kommunen inför tillståndsprövningen. Ändrings-
tillståndet gäller ansökan om att få bygga högre vindkraftverk. Befintligt 
tillstånd ger möjlighet att bygga vindkraftverk upp till 172,5 m. Bolaget 
anger i sin ansökan att denna begränsning ska ändras till maximalt 220 m. 

Mark- och miljödomstolen i Östersund har beslutat att underkänna Miljö-
prövningsdelegationens avslag av ändringstillstånd för SSVAB:s vind-
kraftspark på Björkhöjden – Björkvattnet. Miljöprövningsdelegationen 
beviljade inte ändringstillstånd med hänvisning till att Ragunda kommun 
sagt nej i tillstyrkansfrågan för den ansökta ändringen. Mark- och miljö-
domstolen anser att det inte krävs någon tillstyrkan från berörd kommun 
när det gäller en ändringsansökan. Tillstyrkan krävs endast vid till-
ståndsprövning vilket redan har skett för aktuell park. 

Utifrån Mark- och miljödomstolens beslut kommer inte Miljöprövnings-
delegationen att begära kommunens beslut om tillstyrkan. Miljö- och 
byggnämnden kommer att yttra sig i tillståndsprövningen. Nämnden vill 
få kommunstyrelsens tolkning av kommunens fördjupade översiktsplan 
för vindbruk och den planerade förändringen av vindparkerna.  

Miljö- och byggavdelningens förslag till beslut: 

Förslag 1 
Kommunstyrelsen anser att det ansökta ändringstillståndet skiljer sig så 
pass mycket från de riktlinjer som finns i kommunens fördjupade över-
siktsplan så att tillstånd inte bör medges. 
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Förslag 2 
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens fördjupade översiktsplan 
för vindbruk pekar ut aktuella områden som lämpliga för storskalig 
vindkraftsutbyggnad. De riktlinjer som anges i texten i planen är skriven 
utifrån den teknik och tillgängliga vindkraftverk som fanns vid det till-
fället. Sedan dess har teknikutvecklingen gått mot högre verk med större 
rotordiameter. Möjligheten att tillvarata vindenergin har därmed blivit 
mer effektiv. Miljö- och byggnämnden har uppdraget att avge yttrande i 
tillståndsprövning enligt miljöbalken. Det är därmed nämnden som läm-
nar synpunkter på parkernas utformning och ger förslag på villkorsfor-
muleringar. Kommunstyrelsen gör bedömningen att ändringstillståndet 
inte förändrar parkerna i sådan omfattning att den strider mot kommu-
nens fördjupade översiktsplan för vindbruk. 

Yrkande 

Göran Espmark (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag 1. 

Ajournering 

Efter yrkande av Gudrun Hansson (s) ajourneras sammanträdet för över-
läggningar i partigrupperna. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att vidhålla tidigare 
beslut i kommunstyrelsen den 16 december 2014, § 279-281, att inte till-
styrka ändringstillstånden. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till eget 
yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun vidhåller tidigare beslut i kommunstyrelsen den 
16 december 2014, § 279-281, att inte tillstyrka ändringstillstånden. 

_____ 

Beslutsexp 
Miljö- och byggnämnden 
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Justering (Sign) 

§ 112

Delegationsbeslut 

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 66-94/2016

b) Chefen för gatu- och markenheten Thord Engströms delegationsbe-
slut om parkeringstillstånd (nr 8-13/2016)

c) Ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyfts delegationsbeslut om place-
ring fasträntekonto (nr 1/2016)

d) AVA-chef Helen Löfgren Larssons delegationsbeslut om befrielse från
grundavgift (nr 1-8/2016)

Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

_____  
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Justering (Sign) 

§ 113

Delgivningar 

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

Budget 2016 300 000:- 
Anvisat t.o.m. § 79/2016 - 17 000:- 

Kvarstår 283 000:- 

b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående
medel i kommunstyrelsens utvecklingspott:

Budget 2016 1 000 000:- 
Anvisat t.o.m. § 79/2016 - 107 000:- 

Kvarstår 893 000:- 

Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

_____  
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