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Plats och tid      Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen,  
  kl. 8.15-15.35 
 
Beslutande  Susanne Hansson (s) 
  Göran Bergström (s) 
  Gudrun Hansson (s) 
  Morgan Olsson (s) 
  Lennart Oscarsson (s) 
  Peter Frost (v) 
  Kerstin Sjöberg (v) 
  Göran Espmark (c) 
  Simon Högberg (m) 
  Göran Edman (rd) 
  Gudrun Andreasson (s), tjg ersättare 
  Bertil Johansson (s), tjg ersättare 
  Eira Roos (c), tjg ersättare 
  Håkan Espmark (m), tjg ersättare 
  Hans Elmbjer (sd), tjg ersättare 
 
Övriga närvarande Se nästa sida 
  

 
 Utses att justera Göran Espmark 

Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, 2016-06-02 
plats och tid 
  
 Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  114-162 
  Lena Haglund 
 
 Ordförande .........................................................................   
  Susanne Hansson      
 
 Justerare ......................................................................... 
  Göran Espmark 
  

 ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-05-31 

Datum då anslag sätts upp 2016-06-02 Datum då anslag tas ned 2016-06-24 
 
Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift ............................................................. 
  Lena Haglund 



     
 

 
 
 
  
 Övriga närvarande 
 
 Lena Haglund, sekreterare 
 Anders Andersson, kommunchef  
 Ann-Louise Hansson, kommunledningsförvaltningen, § 115  
 Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 155-159 
 Gudrun Eriksson, kommunledningsförvaltningen, § 155-158 
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§ 114 
 

Ändring i föredragningslistan 
 
Ärende 36: Synpunkter på ägardirektiv för ServaNet AB utgår 
 
Nytt ärende: Utbyggnad av kundanslutningar till fibernät 

 
_____  
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§ 115 
 

Information om bredband 

Ann-Louise Hansson informerar om pågående fiberutbyggnad. Sedan april 
månad är byn Lorås uppkopplad på fibernätet. Den här veckan startar ut-
byggnad av fibernät i centrala Hoting och planering för utbyggnad i  
Tullingsås pågår.  
 
I slutet av april skickade ServaNet ut erbjudande om anslutning till hushåll i 
centrala Hammerdal, Näsviken och Strömsund. Sista dag att beställa är fre-
dagen den 3 juni, 2016. Tillräckligt många beställningar har redan kommit in 
för att utbyggnad ska kunna ske. Förutom kundanslutningar till villaägare, 
arbetar ServaNet med att erbjuda fiberanslutning till företag som ligger i an-
slutning till nätet. 
 
Strömsunds kommun har lämnat in tre ansökningar till Landsbygdspro-
grammet för utbyggnad av fibernät på landsbygden. Totalt ingår 42 byar i 
den ansökan som är inlämnad och beslut från Länsstyrelsen beräknas 
komma den 20 juni, 2016. 
 
_____  
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§ 116 Dnr 2016.54 003 
 
Reglemente för kommunrevisionen  

Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen har setts över un-
der 2015. Nu har kommunens verksamhetscontroller även gjort en översyn 
av kommunrevisionens reglemente. Översynen är gjord utifrån Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) normalreglemente från 2014. 
 
Fullmäktiges presidium, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunrevi-
sionen, ordföranden i kommunens bolag samt ledande tjänstepersoner i 
kommunen och bolagen har fått möjlighet att yttra sig över förslaget. In-
komna synpunkter har arbetats in i bifogat förslag. 

 
Gällande version av kommunrevisonens reglemente fastställdes av fullmäk-
tige i november 2006 och finns publicerad i författningssamlingen på kom-
munens webbplats.  
Länk: http://www.stromsund.se/12793.html  
 
SKLs synpunkter på reglemente för revisionen finns på SKLs webbplats. 
Länk:http://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/reglementearbetsor
dning.2332.html  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 98/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Det reviderade reglementet för kommunrevisionen fastställs. Bilaga 
 
_____  
 
 
 
  
 

  

http://www.stromsund.se/12793.html
http://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/reglementearbetsordning.2332.html
http://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/reglementearbetsordning.2332.html


 
 

 
Titel: Reglemente för kommunrevisionen 

1 (4) 

Id nr:  0:5 Typ:  Reglemente  Giltighetstid: Tills vidare 
Version: 1.2 Fastställd:   Uppdateras:  
   

 
Reglemente för kommunrevisionen 
 
Innehållsförteckning 
Revisionens formella reglering  § 1 
Revisorernas antal, organisation och uppdrag § 2 - 5 
Revisorernas uppgifter   § 6 - 7 
Revisorernas ekonomi och förvaltning § 8 -11 
Revisorernas sakkunniga biträden  § 12 - 13 
Revisorernas arbetsformer  § 14 - 17 
Revisorernas rapportering  § 18 - 20 
Revisorerna och fullmäktige  § 21 
Revisorernas arkiv   § 22 
Reglementets giltighet   § 23 
 
Revisionens formella reglering 

§ 1. För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revis-
ionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala 
bolag. § 2 i gällande reglemente. 

 
Revisorernas antal, organisation och uppdrag 

§ 2. Kommunen har minst en revisor från varje politiskt parti som är 
representerat i fullmäktige. Antalet revisorer ska vara minst fem styck-
en. Revisorerna utses efter allmänna val av fullmäktige. Fullmäktige 
väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revi-
sorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen och 
det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första 
året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. § 3 i 
gällande reglemente. 

 
§ 3. Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. § 4 i 
gällande reglemente. 

 
§ 4. Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer 
och ersättare till kommunens bolag samt revisorer med ersättare i 
kommunala stiftelser och kommunalförbund i det antal som fastställts 
för varje enskilt företag. § 6 i gällande reglemente. 
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§ 5. Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordfö-
rande och en vice. Rollen är att vara sammankallande och leda gemen-
samma sammankomster och sammanträden. Ordföranden utses inom 
minoritetens partier. § 5 i gällande reglemente. 

 
 
Revisorernas uppgifter 

§ 6. Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen 
av till kommunen lämnade donationsstiftelser. Ny 
 
§ 7. I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra 
sig. Ny 
 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 8. Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. Be-
redningen sker på initiativ av kommunfullmäktige och i samråd med 
revisorerna.  § 7 i gällande reglemente. 

 
§ 9. Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna 
i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna. § 8 i gällande reglemente. 

 
§ 10. För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv samman-
träder revisorerna enligt de regler som gäller för kommunal nämnd. § 9 
i gällande reglemente. 

 
§ 11. Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäkti-
ges presidium. § 10 i gällande reglemente. 

 
 
Revisorernas sakkunniga biträden 

§ 12. Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till 
sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra gransk-
ningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommu-
nens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslu-
tar själva om upphandling. § 11 i gällande reglemente. 

 
§ 13. Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelse-
lagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga 
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som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. § 12 i gällande reg-
lemente. 

 
Revisorernas arbetsformer 

§ 14. Ordförande kallar revisorerna till sammankomster i gransknings-
arbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. 
Revisorerna får kalla även sina sakkunniga och andra experter samt för-
troendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sam-
mankomster. § 13 i gällande reglemente. 

 
§ 15. Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i 
granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprät-
tas. § 14 i gällande reglemente. 

 
§ 16. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska 
tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av ordförande och ytterligare en revisor. Revisorer-
na kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Pa-
ragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 
§ 15 i gällande reglemente. 
 
§ 17. En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att 
alla revisorerna är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av 
den eller de som revisorerna utser. Ny. 
 
Revisorernas rapportering 

§ 18. Revisionsberättelse lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som 
fullmäktige bestämmer. 

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för re-
sultatet av revisorernas granskning.  
 
 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäk-
tige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 
§ 16 i gällande reglemente. 
 
§ 19. Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till kommun-
styrelsens sammanträde i oktober varje år. Utlåtandet lämnas direkt till 
fullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten. § 17 i gällande 
reglemente. 
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§ 20. Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till 
fullmäktige. De sakkunnigas rapporter och bedömningar från reviso-
rerna skickas till fullmäktiges presidium så snart en granskning är av-
slutad. Fullmäktiges presidium ansvarar för vidare spridning till full-
mäktiges alla ledamöter. 

 
Detta uppfyller kravet i kommunallagen om att de sakkunnigas rappor-
ter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de 
rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revis-
ionsberättelsen. § 18 i gällande reglemente. 
 
Revisorerna och fullmäktige 

§ 21. Revisorerna och fullmäktiges presidium har överläggningar minst 
två varje år. 

 
Fullmäktiges sammanträden har en stående punkt på föredragningslis-
tan där revisorerna har möjlighet att informera om revisionens arbete 
och resultat. § 19 i gällande reglemente. 
 
Revisorernas arkiv 

§ 22. För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivla-
gen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente med tillhörande rikt-
linjer. § 20 i gällande reglemente. 

 
Reglementets giltighet 

§ 21. Reglementet gäller från den 1 juli 2016 till dess att fullmäktige fat-
tar annat beslut. 
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§ 117 Dnr 2016.155 706 
 
Höjning av avgiftstak inom äldreomsorgen 

Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet 
ingick en höjning av den avgift kommunerna får ta. 
 
• Den högsta månadsavgiften för hemtjänst och dagverksamhet, tillsam-

mans med vårdavgifter för viss långtidssjukvård, ska ändras från högst 
1/12 av 0, 48 % av prisbasbeloppet (44 300 kronor för 2016) till högst 1/12 
av 0,5392 % av prisbasbeloppet. 

• Den högsta månadsavgiften för bostad i särskilt boende ska ändras från 
högst 1/12 av 0,50 % av prisbasbeloppet till högst 1/12 av 0,5539 % av 
prisbasbeloppet. 

• Förslaget medför att kommunernas möjlighet till avgiftsuttag ökar. 
• Samtidigt som kommunerna ges möjlighet att höja avgiftstaket kommer 

bidraget till kommunalekonomisk utjämning att minska med motsva-
rande summa som avgiftsintäkterna beräknas öka med. 

 
För Strömsunds kommun innebär dessa ändringar följande: 
 
Den högsta avgift som kommunen får Höjs från 1 772 kr till 1 991 kr  
ta ut för vård och omsorg i ordinärt och per månad 
särskilt boende samt kommunal hälso- 
och sjukvård s.k. maxtaxa 
 
Korttidsvård  Höjs från 59 kr till 66 kr  
Beräkning: 1/30 av 1 991 kr per dag 
= 66 kr per dag 
 
Maxavgiften justeras årligen efter regeringens fastställda prisbasbelopp 
 
Socialnämnden beslutade den 27 april 2016, § 44, att föreslå kommunfull-
mäktige att anta förslag till höjt avgiftstak inom äldreomsorgen från och 
med den 1 juli 2016. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 100/2016 
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§ 117  forts. 

Yrkanden 

* Göran Espmark (c) yrkar att avgiftstaket inte ska höjas. 
 
* Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till eget yr-
kande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till höjt avgiftstak inom äldreomsorgen antas och gäller från och 
med den 1 juli 2016. 
 
Reservationer 

Göran Espmark (c), Eira Roos (c), Håkan Espmark (m), Simon Högberg (m), 
Hans Elmbjer (sd) och Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Göran Espmarks yrkande. 
 
_____  
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§ 118 Dnr 2016.156 706 

Höjning av administrationsavgiften för intyg för bostadsan-
passning 

I lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag framgår enskildas möjlighet 
att söka om bidrag för anpassning av bostaden. Anpassningen ska syfta till 
att öka tillgängligheten av bostaden utifrån den enskildes funktionshinder. 
Boverket fungerar som tillsynsmyndighet för detta. I de flesta fall behöver 
detta styrkas genom intyg från sakkunnig. Boverket hänvisar till arbetstera-
peut och läkare som sakkunniga. 
 
Kommunens arbetsterapeuter utfärdar dessa intyg mot en administra-
tionskostnad på 250 kronor som hittills följt utvecklingen av patientavgiften 
inom primärvården för besök hos läkare. Den enskilde kan vända sig till 
kommunen eller regionen för intygsutfärdande och då bör kostnaden för 
den enskilda vara densamma. Den 1 april 2016 höjdes patientavgiften inom 
Region Jämtland Härjedalen till 300 kronor. 
 
Socialnämnden beslutade den 27 april 2016, § 45, att föreslå kommunfull-
mäktige att besluta att administrationsavgiften som tas ut för att utfärda in-
tyg för bostadsanpassning från arbetsterapeut inom kommunrehab höjs till 
300 kronor och att administrationsavgiften fortsättningsvis ska följa utveckl-
ingen av patientavgiften inom Region Jämtland Härjedalen.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 100/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Administrationsavgiften för intyg för bostadsanpassning höjs till 300 kro-
nor. 

 
2. Administrationsavgiften ska fortsättningsvis följa utvecklingen av pati-

entavgiften inom Region Jämtland Härjedalen. 
 
3. Beslutet gäller från och med den 1 juli 2016. 
_____  
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§ 119 Dnr 2016.133 042 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsför-
bundet i Jämtlands län 2015 

Årsredovisning har upprättats för förbundet för år 2015. 
 
Revisorerna har i en revisionsberättelse tillstyrkt att förbundsstyrelsens års-
redovisning godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 101/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisningen godkänns. 
 
_____  
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§ 120  Dnr 2016.95 042 
 
Årsredovisning för Destination South Lapland AB 2015 

Årsredovisning har upprättats för bolaget för år 2015. 
 
Auktoriserad revisor tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfri-
het för räkenskapsåret. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 102/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisningen godkänns. 
 
_____  

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-05-31  10  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 121  Dnr 2016.96 042 
 
Årsredovisning för South Lapland Eco Invest AB 2015 

Årsredovisning har upprättats för bolaget för år 2015. 
 
Auktoriserad revisor tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfri-
het för räkenskapsåret. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 103/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisningen godkänns. 
 
_____  
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§ 122  Dnr 2015.385 144 
 
Svar på motion om nya stödområdesindelningar för jordbruk 

Susanne Hansson (s), Göran Bergström (s), Göran Espmark (c), Britt-Inger 
Roos (c) och Simon Högberg (m) har den 5 november 2015 lämnat in en mot-
ion om nya stödområdesindelningar för jordbruk och där motionslämnarna 
önskar att kommunen undersöker möjligheterna till att kunna inhandla lo-
kalt producerad mjölk. Bilaga 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 104/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen besvaras enligt bilaga. 
 
_____  
 
 
 
 
  
 

  





  

FÖRSLAG TILL 
SVAR 
 
2016-05-10 
 

 
 
 
 

1 (1) 

  

  
 

 
 
 
 
Svar på motion om nya stödområdesindelningar för jordbruk 

Susanne Hansson (s), Göran Bergström (s), Göran Espmark (C), Britt-Inger 
Roos (c) och Simon Högberg (m) har den 5 november 2015 lämnat in en 
motion om nya stödområdesindelningar för jordbruk och där motions-
lämnarna önskar att kommunen undersöker möjligheterna till att kunna 
inhandla lokalt producerad mjölk. 
 
Strömsunds kommun har tagit del av de förändringar som gjorts i stöd-
områdesindelningen. Kommunen har inte getts möjlighet att lämna några 
synpunkter innan indelningen trätt ikraft. 
  
Den stora förändring som skett för de jordbrukare som plötsligt placerats i 
annat område är oacceptabel. Kommunen försöker därför på olika sätt att 
påverka beslutet. 
  
En, om än komplicerad metod, är att genom upphandling stödja lokala 
jordbrukare. I bilaga ges ett exempel på hur upphandling av mjölk kan 
ske. De kommunala upphandlingarna är dock en liten del av allt som kon-
sumeras av medborgarna i vår kommun. Varje medborgare kan med sitt 
val också stödja det lokala jordbruket och livsmedelsindustrin. 
 
Motionen anses därmed besvarad. 
 



  

 
2016-05-10 
 

 
 
 
 

 

  

  
 

 
 
 
 
Upphandling av mjölk 

Viktiga grundprinciper i upphandlingslagstiftningen 

En av grundprinciperna inom offentlig upphandling är icke-diskrimine-
ring vilket i praktiken innebär att kommunen som upphandlande myn-
dighet inte kan välja leverantör utifrån leverantörens geografiska hemvist. 
En annan grundprincip är likabehandlingsprincipen, dvs. att alla anbuds-
givare ska hanteras lika, detta då oavsett var de har sin geografiska hem-
vist eller hur stora/små de är som företag. Att därmed ange i en upphand-
ling att mjölkleverantören ska vara en lokal producent är inte förenligt 
med lagstiftningen och kommer med högsta sannolikhet att överprövas.  
 
Andra vägar att underlätta för lokala mjölkproducenter 

Det finns dock andra vägar att gå när det gäller att ge bra förutsättningar 
för den lokale mjölkproducenten att leverera till kommunen och där den 
då gör det i konkurrens med andra på lika villkor. 
 
1) Upphandlingens ”förpackning” – att i den gemensamma livsmedels-

upphandlingen i länet ge möjlighet att lämna enbart på mjölk och då 
även möjligheten att leverera mindre mängder (t.ex. per ort inom 
kommunen) så att leverantören inte behöver leverera hela kommunens 
behov av mjölk. Dock måste man se över kraven på förpackningar och 
transporter så att det också blir hanterbart för våra kök. Möjligen måste 
man ha en avropsordning där vi har en reservleverantör om den lokala 
leverantören inte kan leverera mjölk en vecka. 

 
 Detta bör vägas mot att en uppdelning i allt för hög utsträckning kan få 

effekten att övriga delar blir ointressanta för en större aktör. Det kan bli 
så att en stor grossist tycker det blir för mycket arbete och att det blir för 
liten kostnad att sprida på ett större sortiment varför man avstår från 
att lämna anbud. Vi har dock historiskt ofta valt att ge möjligheten att 
lämna enbart på mjölk och mejeriprodukter. 

 
2) Underleverantör till befintlig leverantör – i dag är det Martin & Servera 

som levererar mjölk från Norrmejerier (regionalt) till kommunens kök. 
De lokala mjölkproducenterna kan ta kontakt med dem och se över 
möjligheten att kunna leverera till dem och kommunen kan då i sin tur 
avropa denna mjölk vid inköp till köken. 
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§ 123 Dnr 2015.317 319 
 
Svar på medborgarförslag om uteplatsen mellan Granbacken 
och Strömbacka 

Boende och personal på Granbacken, Utsikten och Strömbacka har den  
22 september 2015 lämnat in ett medborgarförslag om uteplatsen mellan 
Granbacken och Strömbacka. Bilaga 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 98/2016 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar följande:  
 
Sista stycket i förslaget till svar tas bort. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram en kostnadsbe-
räkning för förbättring av utemiljön vid Granbacken/Strömbacka. 
 
Kostnadsberäkningen redovisas till kommunstyrelsen den 28 juni 2016. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med ändring en-
ligt Gudrun Hanssons yrkande och finner bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget besvaras enligt bilaga. 
 
_____  
 
 
 
 
 

  





  

FÖRSLAG TILL 
SVAR 
 
2016-05-10 
 

 
 
 
 

 

  

  
 

 
 

 

Medborgarförslag om utemiljön vid Granbacken/Strömbacka 

Boende och personal vid Granbacken, Utsikten och Strömbacka i Ström-
sund har i ett medborgarförslag föreslagit förbättringar av utemiljön kring 
de aktuella boendena. 
 
Förslag och idéer för bättre utemiljö har diskuterats i omgångar under 
åren utan att några större åtgärder genomförts förutom den kåta som upp-
förts och nu är färdig att ta i bruk. 
 
Markarbeten kring denna ska färdigställas så att tillgänglighet möjliggörs 
för alla till invigningen som planerats till början av sommaren 2016. Gång-
vägar och staket vid anläggningen kommer att städas upp och justeras i 
samband med detta.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen avser då också att se över vad som i öv-
rigt är möjligt att göra för att förbättra utemiljön inom ramen för fastighets-
förvaltningens tillgängliga resurser. 
 
Förslagsställarna önskar i sin skrivelse även en uteplats i likhet med den 
som anlades vid Solbackens boende för några år sedan. 
 
Denna tillkom efter att vård- och socialförvaltningen påtalat behov efter 
flytt av verksamheten från före detta Skogsgläntan till Solbacken och 
kommunstyrelsen avsatte då särskilda investeringsmedel för åtgärderna.  
 
Kostnaden uppgick till ca 300 000 kronor för den uteplatsen. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram en kostnadsbe-
räkning för förbättring av utemiljön vid Granbacken/Strömbacka. Kost-
nadsberäkningen ska redovisas till kommunstyrelsen den 28 juni 2016. 
 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
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§ 124 Dnr 2015.345  524 
 
Riktlinjer för telefoni 

Teknik- och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för te-
lefoni. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2015, § 278, att fastställa rikt-
linjerna men att en viss språklig justering skulle göras innan tillkännagivan-
det. 
 
Riktlinjerna har därefter reviderats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 106/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

De reviderade riktlinjerna för telefoni fastställs. Bilaga 
 
_____  
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Riktlinjer för telefoni 

Innehållsförteckning 
1. Syfte 
2. Giltighet 
3. Ansvar 
4. Inköp 
5. Teknisk utrustning 
6. Hantering av utrustning/telefoni 
7. Frånvaro 
 

1. Syfte 

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa en bra service för allmän-
heten, kunder och medarbetare. 

2. Giltighet 

Dessa riktlinjer gäller för alla som har telefoner som tillhandahålls av 
Strömsunds kommun och av de kommunala bolag som använder kom-
munens tjänster för telefoni. 

3. Ansvar 
 

 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen beslutar om och ansvarar för dessa riktlinjer. 
 
Förvaltnings- och avdelningschefer 
 
Förvaltnings- och avdelningschefer ansvarar för att: 

• Informera sina medarbetare om dessa riktlinjer och för att medar-
betarna följer dem.  

• Meddela kommunens reception när det sker förändringar i organi-
sationen eller i bemanningen inom den egna enheten. 

• Kostnaderna för telefoni står i proportion till nyttan. 

• Personal finns på plats under meddelade telefontider.  
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Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Kommunens reception tar emot alla samtal till kommunens växel. 
Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för kommunens växel-
funktion och för personalen i växeln.  
 
Användare 
 
Alla användare ansvarar för att ha en god telefonkultur med hög ser-
vicenivå. God telefonkultur innebär ett serviceinriktat och profession-
ellt bemötande. Hög servicenivå innebär att alla samtal blir besva-
rade. 
 
Alla anställda är skyldiga att följa dessa riktlinjer samt be om stöd 
från sin chef/ledare om innehållet eller tolkningen av riktlinjerna är 
oklart.  
 
Alla anställda ansvarar för att den egna telefonanknytningen är kor-
rekt hänvisad om han/hon inte kan ta emot samtal. 

4. Inköp 
 
Nya abonnemang, telefoner och kringutrustning ska beställas via kom-
munens reception. En förteckning över standardutrustning finns på 
intranätet. 

Berörd förvaltnings-/avdelningschef ska godkänna beställningen. 
Beställd utrustning debiteras beställaren. 

5. Teknisk utrustning 
 
Telefonilösning 

Vilken telefonilösning anställda ska få tillgång till ska styras av de be- 
hov och förutsättningar som finns. Förvaltnings-/avdelningschefen 
och kommunens reception väjer lösning i samråd med varandra. 
 
Val av teknik, såsom fast telefon, mobila anknytningar, IP-telefon el-
ler trådlös telefon ska alltid göras med utgångspunkt från behov 
och bedömd effekt. 
 
Mobiltelefoni 
 
Mobiltelefoner är ett arbetsverktyg för ökad effektivisering, säkerhet 
och tillgänglighet. Användning av mobiltelefon i tjänsten ska vara be-
fogat utifrån arbetsuppgifter. 
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Förvaltnings-/avdelningschefen beslutar om mobiltelefon i tjänsten, 
och omfattning av abonnemanget. Med omfattning av abonnemanget 
menas tilläggstjänster såsom e-post, internet och GPS. 
 
För innehavare av mobiltelefon i tjänsten gäller: 

• Medflyttning från fast telefon till mobiltelefon ska undvikas ef-
tersom det medför höga kostnader. 

• Mobilsvar med personligt meddelande ska aktiveras. 
• Vid stöld eller annan förlust ska telefonen omedelbart spärras. 

6. Hantering av utrustning/telefoni 

Telefoner och telefonabonnemang är arbetsredskap för att underlätta 
det dagliga arbetet. Utrustning som kommunen och kommunala bo-
lag tillhandahåller för telefoni ska, precis som all annan utrustning 
kommunen och bolagen tillhandahåller, hanteras varsamt och enligt 
lagar och förordningar. 
 
Det är inte tillåtet för användare att låta kommunen/bolaget betala pri-
vata samtal. Om kommunens mobiltelefon används för privata samtal 
ska ett prefix användas före telefonnumret. Hemadressen eller annan 
adress för fakturering av privata samtal ska meddelas till kommunens 
reception. 

7. Frånvaro 

Anställda ska meddela frånvaro från arbetsplatsen enligt något av föl-
jande alternativ: 

• Anknytningen stängs av och hänvisas via växelns hänvisnings-
system Trio eller direkt på telefonen. 

• Anknytningen hänvisas till kollega. 

• Anknytningen vidarekopplas till röstbrevlåda (fast telefoni). 
 
Telefonen får i undantagsfall vidarekopplas till en mobiltelefon. Om 
det finns ett återkommande behov av vidarekoppling till en mobilte-
lefon bör en mobil anknytning övervägas. 
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§ 125 Dnr 2016.158 003 
 
Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2015, § 280, om internkon-
trollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2016. Planen har upprättats 
i samarbete med förvaltningscheferna för framtids- och utvecklingsförvalt-
ningen, kommunledningsförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Följande uppföljningar har gjorts: 
 
Kommunledningsförvaltningen 
• Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen till och med den 31 december 

2015, se bilaga 
• Uppföljning av beslut i kommunfullmäktiges beslut till och med den 31 

december 2015, se bilaga 
• Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 
• Praktikplatser, redovisning av antalet praktikplatser under året 

 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
• Utökning av vuxenutbildningen, se bilaga 
• Ungdomsarbetslösheten, se bilaga 

 
Teknik- och serviceförvaltningen 
• Byte av vägbelysning, energiförbrukning 
• Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten 
• Investeringar, se bilaga 
• Kost, förändringar inom kostverksamheten 
• Trygghetens hus, Gäddede 
• Färdtjänst, översyn av enskildas resekostnader jämfört med beslutade 

resor 
• Färdtjänst till dagverksamhet 

 
Närvård Frostviken 
• Gäddede hälsocentral, rapportering av flytt 
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§ 125 forts. 
 
Redovisning av uppföljningarna 
 
Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 

Socialnämnden, miljö- och byggnämnden, barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden och gemensam nämnd för närvård i Frostviken har alla upprättat 
internkontrollplaner.  
 
Socialnämnden genomför uppföljningar av internkontrollplanen löpande 
under året beroende på vilken del som följs upp. De genomför dessutom en 
uppföljning på planen i dess helhet i februari året efter. 
 
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken gör uppföljningar löpande un-
der året och har haft sin första uppföljning i februari. 
 
Miljö- och byggnämnden har sina uppföljningar kvartalsvis och har sin 
första uppföljning för i år den 12 maj. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden kommer att revidera sin internkon-
trollplan. Uppföljningar för skolan kommer i huvudsak att ha sina uppfölj-
ningar i juni och för kultur och fritid i september. Kultur- och fritidsavdel-
ningen har gjort en uppföljning på internkontrollplanen i april. 
 
Praktikplatser 

Arbetsmarknadsenheten har fram till den 22 april i år ställt frågan om prak-
tik för 29 personer. Av dessa har 10 arbetsplatser sagt ja och 10 nej. 
Arbetsmarknadsenheten väntar på svar från 8 arbetsplatser, utöver dessa 
söker de platser för 11 personer just nu. Fyra arbetsplatser har själva anmält 
att de önskar ta emot praktikanter. 
 
Här är några orsaker till varför arbetsplatserna säger nej till att ta emot prak-
tikanter: 
 
• ”Finns inget utrymme för att ta emot praktikant” 
• ”För liten verksamhet” 
• ”Har för tillfället ingen möjlighet att ta emot praktikant” 
• ”Har redan en praktikant” 
• ”Nyligen haft praktikant och vill vänta ett tag” 
• ”Inga lämpliga arbetsuppgifter” 
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§ 125 forts. 
 
Byte av vägbelysning, energiförbrukning 

Det går inte att få fram hur mycket elförbrukningen minskat då kommunen 
gått från schablonmätning till faktisk avläsning. Utgår man från kostnaderna 
för energi så har den sjunkit med cirka 51,8 %.  
 
Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten 

Nöjdhet med maten enligt ”Happy or not” för skolan 

Vattudal/Hedenvind 60 % 
Bredgårds skola 77 % 
Hjalmar Strömerskolan 61 % 
Backe 76 % 
Hoting/Tåsjö 77 % 
Gäddede 66 % 
Hammerdal 92 % 

Nöjdhet med maten på äldreboenden enligt enkät 

Hammerdal 100 % 
Backe 93 % 
Gäddede 95 % 
Tåsjö 91 % 
Strömsund 89 % 
Hoting 92 % 
 
Kost, förändringar inom kostverksamheten 

Flytten av produktion av matlådor från Backe är klar. 

Sammanslagning till ett produktionskök i Hammerdal är beräknat till den 1 
augusti 2016. 

Konvertering av Blomslingans produktionskök är genomförd. Konvertering 
av Åshagens produktionskök ska vara klar till den 30 maj 2016.  

Lindbergsbacken och Västringen hänger ihop med vad förskolan har för av-
sikt att göra för att leva upp till barn-, kultur och utbildningsnämndens be-
slut. Kommer det inget besked från förskolan så kommer förändringen för 
dessa två kök att ske senast den 1 oktober 2016. 

Maten till Brismarksgården lagas i centralköket i Hoting enligt kommunsty-
relsens beslut. 
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§ 125 forts. 
 
Trygghetens hus, Gäddede 

Klar för byggstart, påbörjas i maj.  Polisen har flaggat för ändrat behov, vet 
inte vad det kommer att innebära. 
 
Färdtjänst, översyn av enskildas resekostnader jämfört med beslutade 

Under 2015 var resekostnaden per person 8 730 kronor och kommunen hade 
560 aktiva beslut. Under de första tre månaderna 2016 har kostnaden per 
person varit 7 260 kronor och hittills har kommunen 507 aktiva beslut. 
Minskningen av kostnaden beror på att kostnaden för dagverksamhetsre-
sorna sedan årsskiftet bekostas av biståndsenheten. 
 
Fram till den 1 april 2016 har 82 ansökningar behandlats. Minskningen från 
560 till 507 aktiva beslut beror på att många avtal löpt ut utan att de för-
längts eller att behovet av färdtjänst inte längre kvarstår. 
 
Färdtjänst till dagverksamhet 

Sedan årsskiftet har kostnaden för färdtjänst lagts över till biståndsenheten 
och ligger numera under socialnämnden.  
 
Gäddede hälsocentral, rapportering av flytt 

Fastighetsägaren Strömsunds Hyresbostäder, SHB, har ombyggnationen av 
lokal ute på anbud. Anbudstiden går ut den 11 maj 2016 och anbuden öpp-
nas den 12 maj 2016 klockan 12.00. Om inget oförutsett inträffar och man får 
in lämplig utförare beräknas ombyggnationen sättas igång den 7 juni 2016 
och avslutas under senhösten 2016. Nuvarande lokal planeras att sägas upp 
före halvårsskiftet om ombyggnationen kommer igång enligt plan. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 107/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
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§ 125 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppföljningarna godkänns. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommunledningsförvaltningen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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Uppföljning av fattade beslut i kommunfullmäktige t.o.m. 2015-12-31 
 

Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-05-10  

Svar på motion om giftfri vardag 
kräver handling 

KF 14-06-11 Använd krav på giftfria produkter i 
all offentlig upphandling. 

För att nå en giftfri miljö i förskola och skola 
så behöver flera parter samarbeta. Dels be-
hövs riktlinjer på nationell nivå för hur krav 
kan ställas och kommunen behöver i sina 
upphandlingar följa dessa krav, dels behöver 
leverantörerna driva ett arbete för att få bort 
gifter ur sina produkter och dels behöver sko-
lan arbeta medvetet med detta och avropa 
produkter som uppfyller kraven. 
 
När det gäller upphandling så följer fortsatt 
Upphandlingskontoret det kravpaket som 
Upphandlingsmyndigheten antagit för en 
giftfri förskola och skola på uppdrag av rege-
ringen. Detta omfattar lek – och hobby-
material, möbler, köksutrustning och textilier. 
Det är kommunens sakkunniga i samarbete 
med Upphandlingskontorets upphandlare 
som avgör vilken nivå man vill ställa på 
dessa krav. Sedan motionen skrevs 2014 så 
har dock ingen ny upphandling gjorts men 
det kommer att genomföras nya under 2016 
för lek- och hobbymaterial, köksutrustning 
samt skolmöbler. Textilier finns det inget ra-
mavtal för, vilket lägger större ansvar på per-
sonalen när de gör direktupphandlingar 
inom det området. 
 
 



2 
 

Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-05-10  

Men även i befintliga avtal går det att göra 
mycket för en giftfri förskola och skola då 
även våra leverantörer arbetar med detta, t ex 
så driver Lekolar (som levererar skolmöbler 
och lek- och hobbymaterial till oss) ett arbete 
för att kunna garantera att de produkter de 
levererar till oss är giftfria. Så det är också 
viktigt att personalen är medveten om kom-
munens mål med en giftfri miljö och ställer 
det som krav på de produkter de avropar 
från avtalen. 
 

Svar på medborgarförslag om över-
nattningsmöjligheter för besökande 
till personer boende på Strömbacka 

KF 14-11-12 Medborgarförslaget bifalls i enlighet 
med socialnämndens beslut 
Om närstående inte kan övernatta 
hos hyresgäst i dennes lägenhet hän-
visas i första hand till ortens hotell 
och camping. 
I andra hand föreslås att säng med 
utrustning ska kunna lånas kostnads-
fritt till hyresgästens lägenhet eller 
annan för tillfället lämplig lokal för 
enstaka nätter 

Klart. Två sängar med utrustning har köpts in 
och används. 

Ny webbplats för Strömsunds kom-
mun 

KF 15-04-22 1. Kommunledningsförvaltningen 
erhåller 200 000 kronor till en ny 
webbplats. 
2. Medel anvisas ur kommun-
fullmäktiges anslag för oförutsedda 
behov. 
 
 
 

Kommunen är i slutskedet av mallarbetet för 
den nya hemsidan. Efter det kommer inform-
ationen att läggas in för alla nämnder, för-
valtningar, bolag med flera. 
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Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-05-10  

Rivning av annexet vid Lindbergs-
backen, Linden 15 

KF 15-06-10 1. Annexet på fastigheten Strömsund 
Linden 15 ska rivas. 
2. För ändamålet anslås 100 000 kro-
nor 
3. Medel anvisas ur kommunfullmäk-
tiges anslag för oförutsedda behov. 

Finns med i planen för 2016. 

Återbetalning av AFA-medel under 
2015 

KF 15-09-16 1. Kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda behov ökas med 
3 000 000 kronor. 
2. Resterande medel används till un-
derskottstäckning av verksamheter-
na. 
3. 3 000 000 kronor från kommun-
fullmäktiges anslag för oförutsedda 
behov 2015 avsätts till underhållsåt-
gärder av Industricentravägen i 
Strömsund. 
 

Klart 

Investering förskoleplatser i 
Strömsunds tätort  

KF 15-09-16 Investering av nya förskoleplatser i 
Strömsunds tätort. 

Pågår. Etapp ett beräknas vara klar i juni och 
ger då 34 förskoleplatser. 
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Uppföljning av fattade beslut i kommunstyrelsen t.o.m. 2015-12-31 
 

Ärende Besluts-
datum 

Beslut Uppföljning 2016-05-10  

Uttag av vatten via brandposter AU 12-03-13 TSF får i uppdrag att förhandla med 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
om hur finansieringen av dessa åt-
gärder, för de brandposter som rädd-
ningstjänsten anser sig behöva, ska 
fördelas samt om avsteg behöver gö-
ras från § 12 i det konsortialavtal 
Strömsunds kommun har skrivit un-
der. 

Ärendet ligger nu hos Räddningstjänst-
förbundet för vidare handläggning. 

Lokaleffektivisering av skolor – Fjäll-
sjöskolan och Frostviksskolan 

KS 12-03-27 
KS 15-11-17 

TSF får i uppdrag att påbörja arbetet 
med lokalminskning inom skolorna i 
Backe och Gäddede. 
 
Projektering av lokaleffektiviseringar 
av skolorna i Gäddede och fortsätter. 
Med anledning av rådande flyktingsi-
tuation anpassas åtgärderna på kort 
och lång sikt. 

Fjällsjöskolan ligger vilande och i Frostviks-
skolan pågår utredning. 
 

Försäljning Fyrås skola KS 12-05-23 1. TSF får i uppdrag att sälja Fyrås 
skola/förskola. 
2. Kommunen fastställer priset för 
fastigheten till 100 000 kr exklusive 
mäklararvoden. 

Inget intresse finns i dagsläget. 

Turismstrategi KS 10-06-22 Kommunchefen får i uppdrag att 
lämna förslag till hur ett turistpoli-
tiskt program gällande kommunens 
arbete med turism ska utarbetas. 

Arbetet har återupptagits med stöd av tillfäl-
lig resurs. 
Dialog har skett med en del partier för att 
förklara innehåll. 
Vi inväntar de nya siffrorna från TEM 2015.  
Strategin bedöms färdig under maj månad. 



2 
 

Ärende Besluts-
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Vi kommer att ha strategin i åtanke när vi 
tittar på varumärket Strömsund. 

Ansökan om ekonomiskt stöd för 
renovering av lärarbostaden i Jorm-
vattnet 

KS 14-02-18 Teknik- och serviceförvaltningen får i 
uppdrag at komma överens med för-
eningen för att hitta en långsiktig lös-
ning 

Oförändrat läge sedan förra redovisningen. 
Vissa åtgärder genomförda. 
 

Flytt av hälsocentral i Gäddede KS 14-12-16 Skrivelsen från Strömsunds Hyresbo-
städer AB överlämnas till närvårds-
nämnden för beslut och åtgärd. 

Anbudshandlingarna var klara i slutet på 
mars. 

Investeringar Folkets Hus Strömsund KS 14-03-25 Strömsunds kommun investerar i 
videokonferensutrustning med upp 
till 150 000 kr 

Videokonferensutrustning är beställt. 
 
Arbete med att få ”egen” fiber till Folkets Hus 
pågår. Genom detta kan trafik gå ”utanför” 
kommunens system.  
Vi har tillsammans med leverantör tittat på 
vilka möjligheter det finns att lösa detta med 
gäst nät, så vi får en så bra lösning som möj-
ligt i hela vårt nät även till HVB-hem, skolor 
m.fl. Vi tittar vidare på förslag till lösningar. 
Trafikmätningar kommer troligen att behövas 
till att börja med. 

Snöskoterreglering i Frostviken KS 14-04-29 Förutsättningar för reglerings-
områden i Frostviken utreds. 
 

Finansieringen är tänkt att lösas genom ett 
projekt via Tillväxtverket. Region Jämtland 
Härjedalen kommer att medfinansiera pro-
jektet. Ansökan är inlämnad till Tillväxtver-
ket och beslut fattas den 2 juni. 
  
En del aktiviteter i området kommer att ge-
nomföras via ett Leaderprojekt är tanken. Le-
ader har inte kommit så långt i sitt arbete så 
att de kan fatta beslut än. Det kommer att ske 
senare under våren. 
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Kommunen inväntar ytterligare några nytt-
janderättsavtal. 
 
Kommunen väntar på att få in ett underlag 
för det faktiska området, av projektgruppen, 
för att kunna genomföra lagstadgade samråd 
för bildande av det kommunala reglerings-
området. 
 

Fastigheten Ydströms i Hammerdal 
 

KS 14-06-17 1. Fastigheten Hammerdal 4:44, fd 
Ydströms, upplåts till Hammerdals IF 
för angivet ändamål. 
2. Villkor för upplåtelsen avtalas mel-
lan teknik- och serviceför-valtningen 
och Hammerdals IF när fastighetens 
byggnad är tömd och marken avstä-
dad av tidigare nyttjare. 
3. TSF uppdras att anmoda denne att 
snarast möjliggöra upplåtelsen. 
 

Uppsägning av nyttjanderättsavtal skickades 
2014-10-03. Mottagningskvitto är mottaget 
2014-12-10.  
I uppsägningen framgick att avtalet avslutas 
2015-03-31 och att avflyttning ska vara gjord 
innan dess. 
 
Dialog pågår, utflytt lovad. 

Rastplats Strömsund 
 

KS 14-08-19 TSF får i uppdrag att fortsätta dialo-
gen med Trafikverket om lämpligt 
område för rastplats. 

Miljö- och byggavd håller på att ta fram en ny 
detaljplan för området. Detaljplanen har varit 
ute på granskning fram till den 21 april. Den 
kommer därefter att beslutas i kommunfull-
mäktige i juni. 

Skrivelse från Frostvikens S-förening 
om personalpolitiska programmet 

KS 15-02-03 I samband med revidering av det 
personalpolitiska programmet ska ett 
förtydligande göras. (angående ut-
köpta medarbetare) 
 
 

Återremitterat vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 2016-04-20. 
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Migrationscenter  1. Strömsunds kommun lämnar bi-
drag till föreningen Migrations-
centrums etablering och verksamhet i 
Strömsunds kommun med start un-
der 2015. 
2. Strömsunds kommun bidrar med 
upp till 0,8 miljoner kronor för cent-
rets uppstart och drift under 2015.  
3. Kommunchefen får i uppdrag att 
slutföra förhandlingarna med 
Svenska Migrationscentret. 
4. Kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen får i uppdrag att un-
derteckna erforderliga avtal. 
5. Kommunchefen får i uppdrag att 
söka andra finansieringsformer. 
6. En utvärdering av kommunens 
medverkan under 2016 genomförs 
och redovisas till kommunstyrelsens 
sammanträde i januari 2017. 
 

Migrationscentrums har startat under febru-
ari månad 2016 i Strömsund i lokaler på 
Torsgatan 7. 
 
Platsansvarig är Sonja Aronsson och IT-
ansvarig är Erik Persson som också stödjer 
Ramsele och Sollefteå. Kontoren där kommer 
att startar upp i dagarna. 
 
Efter en månads praktik erbjuds man anställ-
ning. 
 
Nu sju anställda och en har praktik, ytterli-
gare personer tillkommer, önskvärt två per 
gång. 
 
Urval av anställda sker samarbete med ar-
betsförmedlingen. 
 

Konvertering av kommunens ADSL-
nät 

KS 15-06-16 1. ServaNet får i uppdrag att överta 
rollen som kommunikationsoperatör 
för kommunens ADSL-nät från och 
med den 1 januari 2016. 
2. ServaNet får i uppdrag att konver-
tera kommunens ADSL-nät till en 
kostnad på upp till 500 000 kronor. 
3. Beräknad kostnad för konvertering 
finansieras genom driftsbudget för 
Quadracom. 
 

Nätet är överflyttat till ServaNet. Några 
mindre åtgärder återstår. Allt förväntas vara 
klart senast 2016-06-30. 
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Budget- och prognosverktyg KS 15-06-16 1. Ekonomichefen får i uppdrag att 
teckna avtal med leverantören Arena 
budget AB. 
2. Finansiering av den årliga drifts-
kostnaden på 100 000 kronor för sy-
stemet sker genom omfördelning 
inom kommunledningsförvaltningen 
genom förändrad redovisning av 
bankavgifter. 
3. Utökningen av ekonomresurs med 
en 50-procentig tjänst finansieras 
inom ramen för kommun-
ledningsförvaltningen med 270 000 
kronor för år 2016. 
4. Antalet månadsprognoser min-
skas till fyra, d.v.s. rapportering per 
februari, april, augusti och oktober. 

Avtalet är tecknat i juni 2015.  
 
Budgetramarna är justerade för 2015 och 
2016.  
 
Ekonomresurs 50-procentig tjänst är anställd 
och började 2015-11-16. 
 
Antalet prognoser har minskat under infö-
randeperioden. 
 
Programmet finns tillgängligt från hösten 
2015.  
Kartläggning och förberedande arbete pågår 
för ekonomerna.  
Planerat succesivt införande i verksamheter-
na från hösten 2016.  
 
Visning ska ingå i höstens ledarträffar. 

Tilläggsanslag för vattentäkt i Hoting KS 15-06-16 1. Teknik- och serviceförvaltningen/ 
AVA-enheten erhåller 450 000 kro-
nor.  
2. Medel anvisas ur kommun-
styrelsens anslag för ospecificerade 
investeringar. 

Täkten är borrad och klar, arbete pågår med 
att förbättra vattenkvaliteten. 

Regn-/vindskydd för barnvagnar vid 
Lindbergsbackens och Myrans för-
skolor 

KS 15-08-18 1. För uppförande av vindskydd vid 
Lindbergsbackens och Myrans för-
skolor anslås 120 000 kronor. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrel-
sens pott för ospecificerade investe-
ringar 2015. 

Anslaget på 120.000:- täcker inte kostnaden, 
Ansökan om tilläggsanslag har gjort, detta 
avslogs. Regn/vindskydden kommer nu att 
byggas i närtid, dels med stöd av de 120 000 
kronor dels med stöd av de extra anslag som 
gått till förskolorna som del av de 30 milj un-
der 2016. 
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Boenden för ensamkommande flyk-
tingbarn 

KS 15-11-17 Teknik- och serviceförvaltningen får i 
uppdrag att förbereda ytterligare 
HVB-boenden enligt särskilt upp-
drag. 

Klart genom att en våning i före detta Backe 
sjukhus förhyrs. 

Föräldrakraft KS 15-11-17 Kommunchefen får i uppdrag att 
kalla berörda parter från kommunen 
och Region Jämtland Härjedalen för 
dialog om hur arbetet kan utvecklas. 

Som planen är gjord finns det ett tydligt Reg-
ion JH ansvar för de yngsta genom BVC mm.  
 
Sedan är ansvaret entydigt hos kommunen 
och då främst skolan och förskolan.  
Socialtjänsten har under det senaste året haft 
vissa begränsningar 
 
Granskning av dokument har gjorts. Statistik 
från Region JH visar på att de insatser som 
utfördes 2014 inte når alla familjer. Statistik 
2015 ännu ej sammanställd. 
 
Se bilaga 
 

Fiberanslutning till kommunal verk-
samhet i Fyrås 

KS 15-11-17 1. Strömsunds kommun ansöker om 
medlemskap i Sönnansjöfiber eko-
nomisk förening i syfte att ansluta 
den kommunala förskolan i Fyrås till 
fibernätet. 
2. Kostnaden för anslutningen finan-
sieras ur pott för infrastrukturella 
omställningsåtgärder. 

Medlemskap klart.  
Ännu ingen kostnad för anslutning. Nätet 
kommer att byggas under 2016. 

Fiberanslutning till kommunal verk-
samhet i Görvik 

KS 15-11-17 1. Strömsunds kommun ansöker om 
medlemskap i Förenade Fiberbyar nr 
1 ekonomisk förening i syfte att an-
sluta kommunal verksamhet i Görvik 
till fibernätet. 

Medlemskap klart. 
Vattenverket och reningsverket kommer att 
anslutas till fibernätet och kommunen har 
betalt anslutningsavgift.  
Nätet kommer att byggas under 2016. 
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2. Bredbandssamordnaren får i upp-
drag att, i samråd med verksamhets-
ansvarig, besluta vilka anläggningar 
som ska anslutas. 
3. Kostnaden för anslutningen finan-
sieras ur pott för infrastrukturella 
omställningsåtgärder. 
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Föräldrakraft 

 
KS 2015-11-17 § 262 Dnr 2015.365 627 
Föräldrakraft 
Syftet med Föräldrakraft var från början att ta krafttag inom både 
kommunen och landstinget och att flera av de kommunala verk-
samheterna skulle arbeta med Föräldrakraft. Men efteråt visar det 
sig att barn- och utbildningsförvaltningen tämligen ensamma har 
arbetat med Föräldrakraft med undantag av Familjecentralen ”Dun-
derklumpen”. Exempelvis framkom det vid barn- och utbildnings-
förvaltningens uppföljningar av föräldrakraft 2010 och 2011 bl.a. att:  
 
”Eftersom Föräldrakraft är ett samverkansprojekt mellan olika aktö-
rer på kommunal- och länsnivå är det av stor vikt att även dessa re-
dovisar sina uppföljningar av Föräldrakraft offentligt. Orsaken är att 
det annars blir svårt att få en översikt av arbetet ute i övriga verk-
samheterna då arbetet inte kommuniceras utåt.” 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det inte är acceptabelt 
att endast någon eller några verksamheter arbetar med Föräldra-
kraft. Då är det bättre att sluta med arbetet i dess nuvarande ut-
formning. Det är viktigt att alla berörda verksamheter inom både 
kommun och landsting arbetar enligt Föräldrakraft för att det ska ge 
resultat/effekt Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 
den 20 oktober 2015, § 109, att skicka frågan om Föräldrakrafts fort-
satta roll i kommunen och i landstinget till kommunstyrelsen dvs. 
fortsättning eller avslutning av Föräldrakraft i Strömsunds kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2015, § 262, att ge  
kommunchefenr i uppdrag att kalla berörda parter från kommunen 
och Region Jämtland Härjedalen för dialog om hur arbetet kan ut-
vecklas. 
 
Föräldrastöd,  från hemsidan http://www.stromsund.se/809.html  
 
Ett långsiktigt arbete för att förbättra situationen för barn och 
barnfamiljer i Strömsunds kommun pågår. Arbetet har bland an-
nat mynnat ut i beslut om samordnat stöd till barn och barnfamil-
jer i form av Föräldrakraft och Familjecentral.  

http://www.stromsund.se/809.html
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Ett sektorsövergripande arbete pågår bland förtroendevalda, tjäns-
temän och andra för att samordna stödet till barn och barnfamiljer. 
Arbete har resulterat i följande:  
 
Föräldrakraft 
Föräldrakraft innebär att alla föräldrar ska erbjudas en serie inform-
ations-, diskussions- och utbildningsträffar från det allra första mö-
tet med mödravårdscentralen tills dess att barnet fyller 18 år. Stödet 
till föräldrar ska ske på ett likartat sätt i hela kommunen och följa 
teman som finns i de foldrar som tagits fram. Målet är att växa – 
med barnet – som förälder. 
Läs mera i foldern Föräldrakraft  
 
ABC – Föräldragrupp 
ABC är till för alla föräldrar som vill utvecklas i sitt föräldraskap och 
det består av fyra träffar kring varsitt tema.  
Du kan läsa mer om innehållet på webbplatsen foralderjamt.se  
 
Familjecentral 
som innebär att personal från kommunen och Region Jämtland Här-
jedalen finns i gemensamma lokaler för att erbjuda föräldrar stöd i 
föräldrarollen och främja barns hälsa och rätt till en positiv utveckl-
ing. 
Länk till familjecentralen 
 
Lupp-undersökning 
Hösten 2009 genomfördes en Lupp-undersökning och totalt 122 ele-
ver av 133 i årskurs åtta och 103 elever av 123 i andra året på gym-
nasiet svarade.  
Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät 
utvecklad av Ungdomsstyrelsen, en statlig myndighet som arbetar 
för att öka ungas möjlighet att påverka sina levnadsvillkor och få 
tillgång till makt och välfärd.  
Läs mera om Lupp-undersökningen 
 
Roller Föräldrakraft –uppgifter enligt broschyren 
 
Mödravårdscentralen (MVC) erbjuder: 
Under graviditeten inbjuds föräldrar till sex träffar med start efter 
graviditetsvecka 24. 
Vi pratar om graviditet, förlossning och förbereder för föräldraskap. 
 
Barnavårdscentralen (BVC) erbjuder: 

http://www.stromsund.se/download/18.3b063add1101207dd46800023752/1381134969460/F%C3%B6r%C3%A4ldrakraft.pdf
http://foralderjamt.se/
http://www.stromsund.se/389.html
http://www.stromsund.se/8247.html
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BVC finns till för föräldrar och barn. Under det första året inbjuds 
alla föräldrar till träffar där vi pratar om barn och föräldraskap. BVC 
ansvarar för barns hälsovård upp till 5 år. 
 
Skolan, 1 – 18 år, erbjuder: 
Skolan bjuder in till minst två föräldramöten per läsår som både in-
formerar om skolarbetet men som även är ett stöd för föräldrar när 
man behöver få diskutera barns utveckling. Träffarna kan handla 
om: 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) erbjuder: 
 
Barn och ungdom 
Ibland kan det hända jobbiga saker i hemmet. Det kan vara bråk 
mellan vuxna, mellan barn och vuxna eller syskon emellan. Då kan 
det vara skönt att prata med någon utomstående utan att samtalet 
förs vidare. Vi vet att det kan förekomma misshandel i hemmet eller 
att någon av föräldrarna, eller båda, dricker för mycket alkohol. Det 
kan då vara svårt att klara situationen på egen hand. 
Vår viktigaste uppgift är att hjälpa barn och föräldrar så att ni kan 
fortsätta att leva och må bra tillsammans. Vi kan erbjuda stöd både 
till föräldrar och barn/ungdomar. 
 
Här följer något av det vi kan erbjuda; 
 
Stödsamtal: Finns till för dig som känner att du behöver prata med 
någon utomstående utan att det förs vidare. 
 
Fjärilsgrupper: För dig som är barn eller tonåring och har en vuxen 
anhörig som är beroende av alkohol eller droger. 
 
Tjej- och killgrupper: Grupper där man kan träffas och diskutera 
saker man tycker är viktiga eller svåra i livet. Vi har delat upp i rena 
tjejgrupper och killgrupper för att man ska få prata ”ostört” om sånt 
som rör bara tjejer eller bara killar. 
 
ART (aggression replacement treatment): En kurs i känslokontroll 
för dig som inte kan kontrollera eller har svårt att uttrycka olika 
känslor och kanske lätt hamnar i bråk, fast du egentligen inte vill. 
Kursen är för dig som individ och inte i grupp. Den är upplagd på 
tio träffar, en timme per kurstillfälle. Du får bland annat träna på 
olika sociala färdigheter som du kan ha nytta av. 
 
Analys 
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 Antal 
födda 
barn2014 

Antal som 
erbjudits 
hembesök   

Andel % 
som erbju-
dits hem-
besök  

Ant. som 
fått H av 
alla ny-
bliv 
mammor 

Ant. som 
fått H av 
1:a 
ggn:s 
mammor 

Andel av 
alla ny-
bliv 
mammor 
som fått 
H 

Andel av 
alla 
1:ggn:s 
mammor 
som fått 
H 

  ♀ ♂ ♀ ♂     
Backe 13 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gäddede 5 4 4 80 80 4 1 100 100 
NNV Hoting-
Strömsund 

18 18 18 100 100 0 0 0 0 

Strömsund FC 63 57 56 90,5 88,9 43 18 68,3 94,7 
NNV Ham-
merdal 

16 9 9 56,2 56,2 4 0 25 0 

Jämtlands 
län 

1345 985 957 73,2 71,2 834 395 62,0 70,7 

 

Region JH har ett tydligt uppdrag då barnen är nyfödda och små 
Skolan har en roll upp till 18 år 
(har ställt frågan till IFO vad man gör i sin del) 
 
1 Region JH 
Region JH insatser framgår av 
Resultatredovisning 2014 från Föräldra- och Barnhälsan som är ett 
kompetenscentrum för barn- och mödrahälsovård i Jämtlands län. 
(Rapport 2015 är ännu inte klar.) Några utdrag: 
 
HEMBESÖK 
Målsättning: Hembesök skall erbjudas samtliga nyblivna föräldrar. 
Hembesök är en viktig del av barnhälsovårdens arbete. Både 
svenska och internationella studier visar att BVC-sjuksköterskor be-
skriver vikten av att etablera kontakt med familjen som hembesökets 
primära syfte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACCINATION 
Målsättning: Andelen barn vaccinerade med MPR vid 2 års ålder 
skall överstiga 97 %. 
Vaccinationsfrekvensen är god eller acceptabel i majoriteten av lä-
nets kommuner men inger farhågor fram för allt beträffande 
Strömsunds kommun ca 87% 
 
EPDS Edinburgh Postnatal Depression Scale 
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BVC Antal barn 
f. 2013 

Erbj 
EPDS 

Andel 
erbjud. 

Besv. 
EPDS 

Fått stöd Uppgift 
saknas 

Andel stöd 
av besv. 
EPDS 

Backe 18 4 22,2% 4 0 14 0 
NNV Hoting-
Strömsund 

18 9 50 % 9 2 4 22,2% 

Gäddede 7 7 100 % 0 0 0 0 
Strömsund 69 46 66,7% 46 4 23 8,7 % 
NNVHammerdal 17 13 76,5% 13 0 4 0 
Jämtlands län 1306 960 73,5% 928 81 123* 8,7 % 
 

Målsättning: EPDS skall erbjudas alla nyblivna mammor. 
 
Det finns ett nära samband mellan föräldrars och barns hälsa. Ned-
stämdhet efter förlossningen kan påverka anknytningen mellan för-
äldrar och barn. Nedstämdhet och/eller depression hos mammor ef-
ter förlossningen är vanlig och varierar i olika studier hos mammor 
mellan 8-14 %. Motsvarande siffror för pappor uppgår till ca hälften, 
dvs. 5-6 %. 
EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) är en screeningsmet-
od för att tidigt kunna identifiera nedstämdhet hos mammor. Samta-
let mellan mamma och BVC-sjuksköterska äger rum då barnet är ca 
6-8 veckor gammalt. 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
Sammanfattning av dessa tre mätningar visar på för få vaccinationer 
och ett för lågt antal erbjudanden och då särskilt i Backe. 
 
2 Kommunen 
SKOLAN 
Rektorn/skolan blir då egentligen ensam att driva detta från det att 
Regionen genom BVC avslutat sin del. 
 
För de yngsta finns det finns närmare kopplingar mellan för-
skola/dagmamma/öppen förskola/familjecentral / BVC. 
 
 
3 Sammanfattning 
 
Olika slags stöd till finns. Frågan är dock hur väl det når ut. 
 
En gemensam nystart under ett nytt namn kan vara ett sätt att få fart 
på processen. 
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  Uppföljning av internkontrollplan för 2016  

FUF lämnar följande redovisning av de kontrollmoment som berör för-
valtningen;  
 
1. Utökning av vuxenutbildningen 
Skolverket har beviljat bidrag för 2016 för 

1. 12 platser för gymnasial yrkesvux 
2. 21 platser för yrkesvux på gymnasial nivå i kombination med SFI 

och svenska som andraspråk på grundläggande nivå 
3. 17 platser för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå  
4. 10 platser för utbildning som kombineras med traineejobb  

 
Utbildning enligt punkterna 1, 3 och 4 genomförs under vårterminen 
2016. För läsåret 16/17 planeras ett utökat utbud för punkterna 1–4. 
 

  Kurser inom grundläggande vuxenutbildning 
• Svenska/Svenska som andraspråk 
• Engelska 
• Matematik 
• Biologi 
• Samhällskunskap 
• Historia 
• Geografi 
• Kemi 
• Fysik 
• Religion 
• Hem- och konsumentkunskap 

 
Kurser inom gymnasial vuxenutbildning 

• Biologi 1 och 2  
• Engelska 5 och 6  
• Fysik 1a, Fysik 2 
• Historia 1b 
• Kemi 1 och 2 
• Matematik 1b, Matematik 2b, Matematik 3b och Matematik 4 
• Naturkunskap 1b, Naturkunskap 2 
• Religion 1 och 2 
• Svenska 1, 2 och 3 
• Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 
• Samhällskunskap 1b 
• Naturkunskap 1a1 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 4 
datum 
2015-11-06 

Förvaltning 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Holmquist 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
För deltagarna på SFI, grundläggande vux, gymnasial vux och yrkesvux 
erbjuds i tillägg till den lärarledda undervisningen möjligheter att delta i 
”studieverkstad” med stöd i studieteknik, handledning och språkstöd. 
 
Ovanstående kurser och kursverksamhet inom SFI kan kombineras med 
orienterande kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt yrkes-
kurser på gymnasieprogram. 
 
För varje deltagare utformas en individuell studieplan som bygger på 
kartläggning av tidigare kunskaper. Validering genomförs vid behov. 
 
Yrkeskurser 

• Fordonsutbildning, inriktning personbil 
• Elektriker, inriktning elteknik 
• Barnskötare, inriktning pedagogiskt arbete 
• Verkstadsutbildning, inriktningarna svetsteknik samt produkt- och 

maskinteknik 
• Byggutbildning, inriktning husbyggnad 

 
Utbildningarna börjar med en yrkeskompetensbedömning genom orien-
terande yrkeskurser för kartläggning, validering och bedömning samt 
kursplanering och tidsplan. Yrkeskurserna kan kombineras med SFI och 
andra kurser på grundläggande och gymnasial nivå eller samordnas med 
gymnasieprogram. 
 
Det planerade utbudet inom vuxenutbildningen har utarbets i samråd 
med Arbetsförmedlingen och andra aktörer. 
 
2. Ungdomsarbetslösheten – uppföljning av avtalet med Arbetsför-

medlingen, den sk DUA-överenskommelsen 
 
Den 30 november 2015 tecknade Arbetsförmedlingen och Strömsunds 
kommun en överenskommelse med syfte att genom samverkan, utifrån 
lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Över-
enskommelsen omfattar perioden 20151130 – 20191130 med årlig revide-
ring i december månad. 
 
Det övergripande målet är att minska antalet unga, i åldersgruppen 16-24 
år, som varken arbetar eller studerar med 15 personer per år till och med 
2019, utifrån dagens målgrupp ca 200 unga.  
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Verksamhet som enligt överenskommelsen ska bedrivas i samverkan; 
 

• En styrgrupp som består av representanter för Arbetsförmedling-
en, fackliga organisationer, näringslivet och kommunen har till-
satts. Styrgruppen ska arbeta vidare med överenskommelsen uti-
från ett helhetsperspektiv, lyfta strategiska frågor, fatta nödvän-
diga beslut, följa och stödja arbetet samt ansvara för att uppfölj-
ningar görs och förbereda för revideringar i överenskommelsen. En 
viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet är att samsyn utveck-
las utifrån en förståelse av varandras uppdrag. 

  
• En DUA-arbetsgrupp som består av Arbetsförmedlingens hand-

läggare, personal från arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten, 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen har bildats. Arbetsproces-
ser och aktiviteter för de arbetsmarknadsåtgärder som finns för 
målgruppen är fokusområden för arbetsgruppen. En aktuell fråga 
är att utveckla arbetssätt och strukturer för utbildningskontrakt 
och traineejobb. Gruppen har arbetsmöten vid 8 tillfällen per år. 
Arbetsgruppen rapporterar till styrgruppen om nuläge och behov 
av insatser framåt. Det löpande arbetet innebär samverkan utifrån 
den enskilde individens behov.  

 
• Samlokalisering av personal från Strömsunds kommun och Arbets-

förmedlingen, t ex under en dag per vecka, bör övervägas då det 
underlättar de ungas kontakter med aktörer som finns för att stödja 
etablering på arbetsmarknaden.  

 
• Arbetsförmedlingens och kommunens samverkan kring lokala, 

regionala och nationella bristyrken ska utvecklas. Ökade kunskap-
er ger den kommunala vuxenutbildningen bättre möjligheter att 
skapa yrkesutbildningar som svarar mot de bristyrken som finns 
både lokalt och regionalt.  

 
• Vidareutveckling av den uppsökande verksamheten kopplad till 

målgruppen.  
 

• Övriga samverkansområden 
Nedan beskrivs några ytterligare områden som kommer att ge-
nomföras i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. 
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För att kunna erbjuda praktikplatser behöver den kommunala för-
valtningen erbjuda platser inom en större bredd av arbetsområden.  
 
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet kommer att vidareutvecklas 
genom att ge fler ungdomar möjligheter att delta i t ex arbetsträ-
ning, coachning, motivationshöjande aktiviteter och jobbsökarakti-
viteter. Verksamheten ska ske i samverkan med Arbetsförmedling-
en.  

Strömsunds kommun kommer att inrätta 15 ungdomsjobb under 
2016. Arbetsförmedlingen och kommunen ska utveckla hantering 
och arbetssätt t ex introduktion och handledning för dessa jobb. 
 
Samverkan mellan gymnasieskolan, socialtjänsten och Arbetsför-
medlingen ska utvecklas och formaliseras för unga som  

o riskerar att hoppa av gymnasieskolan  
o som är i behov av kompenserande verktyg  
o har olika funktionsnedsättningar 

 
Arbetsförmedlingen och kommunen ska fortsätta påbörjad sam-
verkan via tjänsten som etableringskoordinator. Lönekostnaden 
delas mellan parterna. Målsättningen är att stärka de nyanländas 
möjligheter till arbete under etableringstiden. 

 
Styrgruppen och arbetsgruppen har genomfört tre möten varav ett ge-
mensamt.  
 
Strömsunds kommun ansökte i mars 2016 om medel för samordning av 
insatser inom överenskommelsen. Beslut om tilldelning av medel väntas 
under andra halvan av maj månad 2016.  
 
 
Karin Holmquist 
Chef Framtids- och Utvecklingsförvaltningen 
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Uppföljning av investeringar  

AVA 
 Investering Status 

Åtgärder på Strömsunds ARV för att 
klara tillståndet 

Utredning gjord med Prova. Inga åtgärder påbörjade. Lars D hit för att 
redovisa förslag 12/4. 

Ny luftbehandlingsanläggning 
Hammerdals reningsverk 

Upphandling klar men måste ansöka om tilläggsanslag eftersom anbudet 
var alldeles för högt. 

Ny luftbehandlingsanläggning Ho-
tings reningsverk 

Upphandling klar men måste ansöka om tilläggsanslag eftersom anbudet 
var alldeles för högt. 

Överbyggnad för kärlavfall Lidens 
ÅVC Ej påbörjat.  

Rörströms VA-verk, rening Feros är där och installerar filter vecka 14 som ska utvärderas. 

Vattenskyddsområde etapp 1 Förslagen ute för yttrande som Länsstyrelsen tar in. 
Vattenskyddsområde etapp 2 Ej lämnat till Länsstyrelsen än. Vi avvaktar etapp 1. 

Vattenskyddsområde etapp 3 Ej påbörjat.  

Bevakning/larm VA 

Pågår men går inte bra. Ev. kommer samarbetet med Our Energy att 
avbrytas så fort de gjort klart första etappen. Vi ska utreda själva vad det 
är vi kan satsa på istället. Vi ska ha visning av övervakningssystem 13/4. 

Effektivisering slam, reningsanlägg-
ning, Norråker Ska påbörjas så snart Feros har möjlighet. 

Vattentäkt Hoting 

Pågår. Möte med Sweco 2016-03-01 för att bestämma fortsättning. Inte 
bättre vatten i nya borrhålet men säkrare konstruktion. Någon form av 
beredning måste till. Emanuel Hellgren ska dit för att kontrollera detta 
nu i slutet av april. 

 
Fastighetsförvaltningen 

 

Byte belysningsarmaturer alla orter 

Hammerdal 70% klart, Hoting ca 50 % klart, Backe väntar vi i pris från 
leverantör. Gäddede utförs till hösten. Strömsund ca 30 % klart, val av 
armaturer håller på att tas fram. 

Markiser till särskilda boenden Påbörjad planering för upphandling, utskick 201605  (TE) 
Brandskyddsåtgärder Träff med entreprenör 18/5, larm gruppboenden 
Diskinlämning centralkök Hoting Klart 
Byte golvbeläggning simhall Hoting Ej påbörjat 
Motorvärmare Soltorpet Hammer-
dal Ej påbörjat 
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Regn/vindskydd förskolor 

Väntar på att tjälen går, start planerad då. Investeringsmedel täcker 
endast Myran enl beslut från BKU. BKU sagt sig ha egna medel för reste-
rande. 

Sporthallen Hjalmar Strömer, golv, 
vent, entré baksidan 25106 

20160205: Projektering pågår. Utökad omfattning med RWC i anslutning 
till läktaren. Utskick mars. Utförs sommaren 2016. Anbudsförfrågan 
ventilationen utsänd, sista anbudsdag 20160524. 

Upprustning Forsgården inkl projek-
tering 21108 20160205: Nästan klart. Återstår trädäck i anslutning till matsalen 
Ombyggnad matsal, byte köksma-
skiner Vattudal 23307 20160205: Återstår en del arbeten i matsalen. Projekt påbörjad. 
Kokgryta med installation, 
Vattudalsköket 35002 20160205: Grytan installeras v 1610. Arbetet klart 20160311 

Ny Sporthall  20160205: Bygglovsansökan 20160422. Utskick 20160428 

Lokaleffektivisering skolor 

160208. Beslut fattat av KS om att projektera. Info till personal 160127. 
Första styrgruppsmöte 4/3. Ambitionen är att ha ett förslag den 10 maj. 
Finns 7 645 Mkr avsatt. Beslut att "köra igång" finns ej trots att medel är 
avsatta i inv.budgeten. 

Lokaleffektivisering skolor Backe 
och Gäddede Se ovan 

Nya förskoleplatser Strömsund 

160208.  Armeraren hus 1 påbörjat, slutbesiktning 160603. Lokalstyr-
gruppen sagt OK till hus 2 om boende för ensamkommande går ordna 
på annat ställe. Mer inv medel måste äskas - antingen ur årets oförut-
sedda eller nästa års. Karin Holmquist ansvarar för äskandet. 20160426 
KS beslutat, KF beslut inväntas. 

Gator / mark 
 

Byte lekutrustning 

Offert från Skanska är begärt. Planeras påbörjas maj/juni  (2016-03-02).  
Utrustning och arbetet beställt 20160427. Planeras påbörjas maj och 
beräknas vara klart början juni 

Vägbelysning 

Sista etappen ej påbörjad. Planeras påbörjas april/maj (2016-03-02) 
Åtgärder som kvarstår är riktning av belysningsstolpar samt genomgång 
och upprustning av elskåp 
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IT 

Anpassning IT- infrastruktur, admi-
nistration och skola 

20160411: Beräknas nyttjas löpande under 2016, utreder lösning för 
gästnät och MDM kontra brandväggar. 

IT-kommunikationsutrustning  
Folkets hus 20160411: Beräknas nyttjas Q3 2016 osäkert hur gästnät ska lösas. 
Gemensam infrastruktur 20160411: Från 2015 beräknas nyttjas Q3 

  
    



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-05-31  19  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 126 Dnr 2016.16 214 
 
Detaljplan för fastigheten Ströms-Näset 1:57 m.m. Näsviken 

Gällande detaljplan Detaljplan för del av Strömsunds samhälle i Strömsund (Nä-
set 1:57 m.m. Näsviken) antogs den 22 november 1989. Planområdet ligger på 
Näsviken precis intill Strömsundsbrons västra fäste och omfattar ett område 
på cirka 3 hektar. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för att an-
lägga en rastplats inom planområde. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 3 september 2015 att ge ett positivt 
planbesked och inleda planprocessen för en ny detaljplan. Planhandlingar 
upprättades och den 17 december 2015 beslutade miljö- och byggnämnden 
att planförslaget skulle sändas ut för samråd. Planförslaget var utsänt för 
samråd mellan den 18 januari och 21 februari 2016. En samrådsredogörelse 
upprättades där inkomna yttranden kommenterades. Detaljplanen har efter 
samrådet reviderats. 
 
Den 17 mars 2016 beslutade miljö- och byggnämnden att planförslaget skulle 
sändas ut för granskning. Planförslaget var ute för granskning mellan den 29 
mars och 21 april 2016. Tre yttranden kom in och har sammanställts i ett 
granskningsutlåtande. Yttrandena föranleder ingen ändring av planförslaget 
 
Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
granskningsutlåtandet och översänder detaljplanen till kommunfullmäktige 
för antagande. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 108/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Granskningsutlåtandet godkänns.  
 
2. Detaljplanen översänds till kommunfullmäktige för antagande. 
 
_____  
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§ 127 Dnr 2016.85 512 
 
Yttrande över remissen Åtgärder för systematisk anpassning av 
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard 

Remissen omfattar förslag till åtgärder för systematisk anpassning av has-
tighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard för den nuvarande 
planperioden 2014-2025. 
 
Trafikverket har ett uppdrag att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas 
trafiksäkerhetsstandard samtidigt som bibehållna eller minskade restider 
ska eftersträvas. 
 
På nationell nivå beskrivs att restiderna utmed det funktionellt prioriterade 
vägnätet värnas inom ramen för uppställda säkerhets- och miljökrav. Detta 
görs genom åtgärder för att behålla och höja hastighetsgränser. Trafikver-
kets inriktning är att åtgärder ska vidtas för att kunna höja hastighetsgrän-
serna på det funktionellt prioriterade vägnätet.   
 
Teknik- och serviceförvaltningen har upprättat förslag till yttrande. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 109/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Trafikverket 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 128 Dnr 2016.149 297 
 
Bidrag till drift av samlingslokaler 2016 

Ansökningstiden för bidrag till drift av samlingslokaler gick ut den  
1 april 2016. 
 
Annonsering har gjorts i lokaltidningen den 27 januari och den 16 
mars. I samband med annonseringen i lokaltidningen den 27 januari 
lades även information ut på hemsidan. 
 
Följande dokument ska bifogas ansökan: 
• Årsmötesprotokoll 
• Verksamhetsberättelse för 2014 
• Ekonomisk redovisning för 2014 
• Revisionsberättelse för 2014 
 
Årsmöte kan, i undantagsfall, förläggas efter ansökningstidens utgång un-
der förutsättning att alla övriga handlingar är kompletta. Om årsmötet för-
läggs efter ansökningstidens utgång ska det i ansökan anges när mötet är 
inplanerat. Protokoll ska skickas in när mötet har genomförts. Utbetalning 
av bidraget sker inte förrän protokollet har lämnats in.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen har gjort en sammanställning över de an-
sökningar som uppfyllt normen för bidrag till drift av samlingslokaler, bi-
laga 1. 
 
Bilaga 2 redovisar de föreningar som inte haft årsmöte i tid, de före-
ningar som sökt bidrag men inte uppfyllt normen samt nya föreningar 
som ansökt om bidrag och uppfyllt normen. I bilaga 2 framgår även 
vilka föreningar som sökt extra bidrag. 
 
Teknik- och serviceförvaltningens förslag till kommunstyrelsen är att 
1 400 000 kronor fördelas på de föreningar som uppfyllt normen för bi-
drag till drift av samlingslokaler inklusive nya föreningar som uppfyllt 
normen enligt bilaga 1. 
 
Resterande 250 000 kronor avsätts till extra bidrag enligt nedan för åt-
gärder som minskar driftskostnaden, samt till Kilen och Helgeåkilens 
bygdegårdsförening enligt kommunstyrelsens beslut den 26 april 2016. 
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§ 128 forts. 
 

Förening 
Sökt extra 
bidrag 2015 

Förslag 
på bidrag Åtgärd 

Heimlöuta hembygdsförening 20 000 12 500 
Ny energisnålare 
spis/varmluftsugn 

Hotings byggnadsförening 306 000 190 000 
Minska energiförbr, belysning 
biosalong, entré m.m. 

Kakuåsens bygdegårdsförening 18 000 11 500 Ny energisnålare diskmaskin 

Kilen och Helgeåkilens bygde-
gårdsförening  14 000 

Extra bidrag pga att ansökan 
lämnats in för sent  

Övre Flåsjöbygdens bygde-
gårdsförening 35 000 22 000 Ny luftvärmepump 

Totalt: 379 000 250 000  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 110/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. 1 400 000 kronor fördelas på de föreningar som uppfyllt normen för bi-
drag till drift av samlingslokaler inklusive nya föreningar som uppfyllt 
normen enligt bilaga 1. 

 
2. Resterande 250 000 kronor avsätts till extra bidrag enligt ovan för åtgär-

der som minskar driftskostnaden, samt till Kilen och Helgeåkilens byg-
degårdsförening enligt kommunstyrelsens beslut den 26 april 2016. 

 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
 
  
 

  



Bilaga 1

DRIFTBIDRAG 2016                Utvärdering
Förening Driftskostnad Fast 

boende
Varmbo-
nad yta

Aktivitet+
besök

40 % drift Boende/ 
10

Yta/20 Aktiviteter/
50

Tot poäng Poäng-    
tillägg

Bidrag totalt

Alanäsets Folketshusförening 27 796 37 200 355 11 118 3,7 10 7,10 20,8 4 367 15 485

Alavattnets byförening 19 041 36 65 660 7 616 3,6 3,25 13,20 20,05 4 209 11 826

Björksjönäs-Stornäsets bygdegårdsförening 14 301 24 91 278 5 720 2,4 4,55 5,56 12,51 2 626 8 347

Brattbäckens samfällighetsförening 21 853 91 165 447 8 741 9,1 8,25 8,94 26,29 5 520 14 261

Bredkälens byförening 22 385 48 145 435 8 954 4,8 7,25 8,70 20,75 4 356 13 310

Byggnadsföreningen Jormstugan 46 549 150 290 2978 18 620 15 14,5 59,56 89,06 18 698 37 318

Byggnadsföreningen SAGA, Gäddede 105 295 459 550 2503 42 118 45,9 27,5 50,06 123,46 25 920 68 038

Ede bygdegård 27 234 183 93 1834 10 894 18,3 4,65 36,68 59,63 12 519 23 413

Fagerdal-Gisselås byförening 8 749 94 120 221 3 500 9,4 6 4,42 19,82 4 161 7 661

Faxebygdens Byalag 51 298 96 510 1345 20 519 9,6 25,5 26,90 62 13 017 33 536

Frostvikens Byaförening 13 236 14 152 226 5 294 1,4 7,6 4,52 13,52 2 839 8 133

Fyrås Föreningshus 89 934 162 622 1257 35 974 16,2 31,1 25,14 72,44 15 209 51 182

Fågelbergets Bystuga 7 639 23 98 88 3 056 2,3 4,9 1,76 8,96 1 881 4 937

Grenås bygdegårdsförening 34 587 56 150 185 13 835 5,6 7,5 3,70 16,8 3 527 17 362

Gåxsjö Bygdegårdsförening 78 702 179 346 3449 31 481 17,9 17,3 68,98 104,18 21873 53 353

Hallvikens bygdegård (skola) 56 184 116 362 784 22 474 11,6 18,1 15,68 45,38 9 527 32 001

Hammerdals Byggnadsförening 217 041 1160 1700 11334 86 816 116 85 226,68 427,68 89 791 176 607

Harrsjöns Byalag 9 296 11 130 278 3 718 1,1 6,5 5,56 13,16 2 763 6 481

Havsnäs Bygdeförening 44 521 127 432 1328 17 808 12,7 21,6 26,56 60,86 12 778 30 586

Heimlöuta hembygdsförening 59 716 61 265 1939 23 886 6,1 13,3 38,78 58,13 12 204 36 091

Hotings byggnadsförening 230 511 747 1308 12307 92 204 74,7 65,4 246,14 386,24 81 091 173 295

Jansjö Bystuga 13 280 18 144 1494 5 312 1,8 7,2 29,88 38,88 8 163 13 475

Kakuåsens bygdegårdsförening 24 543 36 175 853 9 817 3,6 8,75 17,06 29,41 6 175 15 992



Förening Driftskostnad Fast 
boende

Varmbo-
nad yta

Aktivitet+
besök

40 % drift Boende/ 
10

Yta/20 Aktiviteter/
50

Tot poäng Poäng-    
tillägg

Bidrag totalt

Karbäckens Bygdeförening 25 879 58 215 666 10 352 5,8 10,8 13,32 29,87 6 271 16 623

Kvarnbergsvattnets bygdeförening (Kvarnfröjd) 17 760 52 178 142 7 104 5,2 8,9 2,84 16,94 3 557 10 661

Lidsjöbergs bygdegårdsförening 21 104 68 165 299 8 442 6,8 8,25 5,98 21,03 4 415 12 857

Lorås ungdoms- och Bygdegårdsförening 33 785 102 165 415 13 514 10,2 8,25 8,30 26,75 5 616 19 130

Lövberga Byalag 51 701 122 200 660 20 680 12,2 10 13,20 35,4 7 432 28 113
Lövviks Folketshusförening 12 724 31 312 236 5 090 3,1 15,6 4,72 23,42 4 917 10 007
Ringvattnets Bygdegårdsförening 24 150 44 100 1791 9 660 4,4 5 35,82 45,22 9 494 19 154
Rossöns Folketshusförening 99 419 491 800 4150 39 768 49,1 40 83,00 172,1 36 132 75 900
Rörströms Hembygdsförening 34 751 69 60 753 13 900 6,9 3 15,06 24,96 5 240 19 141
Sikås byförening 44 543 255 290 2025 17 817 25,5 14,5 40,50 80,5 16 901 34 718
Silsjönäs Bygdegård 22 049 59 170 639 8 820 5,9 8,5 12,78 27,18 5 706 14 526
Stora Blåsjöns Folketshusförening 53 105 107 152 1577 21 242 10,7 7,6 31,54 49,84 10 464 31 706
Strands Bygdegårdsförening 23 535 192 190 487 9 414 19,2 9,5 9,74 38,44 8 070 17 484
Svaningens Bygdegårdsförening 26 667 16 220 194 10 667 1,6 11 3,88 16,48 3 460 14 127
Tjärnmyrbergets Hembygdsförening 33 338 20 170 398 13 335 2 8,5 7,96 18,46 3 876 17 211
Tullingsås Byförening 42 448 158 340 3429 16 979 15,8 17 68,58 101,38 21 285 38 264
Tåsjö Samhällsförening 27 375 301 124 1025 10 950 30,1 6,2 20,50 56,8 11 925 22 875
Vågdalens hembygdsförening 35 368 34 200 384 14 147 3,4 10 7,68 21,08 4 426 18 573
Vängelsby Idrotts- och Byförening 45 793 76 400 699 18 317 7,6 20 13,98 41,58 8 730 27 047
Yxskaftkälens Bygdegård 30 621 104 210 315 12 248 10,4 10,5 6,30 27,2 5 711 17 959
Äspnäs Bygdegårdsförening 29 149 69 165 1722 11 660 6,9 8,25 34,44 49,59 10 411 22 071
Öhns byförening 19 893 91 140 553 7 957 9,1 7 11,06 27,16 5 702 13 659
Öjarns Byförening 3 618 27 0 167 1 447 2,7 0 3,34 6,04 1 268 2 715
Östra Havsnäs byförening 24 488 15 140 360 9 795 1,5 7 7,20 15,7 3 296 13 091
Övre Flåsjöbygdens bygdegårdsförening 34 403 108 627 1688 13 761 10,8 31,4 33,76 75,91 15 937 29 698

Totalsumma 2 041 357 816 543 2 779,04 583 457 1 400 000



  

 
Datum 
2016-04-25 

 
Bilaga 2 
Driftsbidrag 2016 
 

 
 

Teknik- och serviceförvaltningen    
  

  

 
Följande föreningar har inte haft sitt årsmöte innan ansökningstiden gått ut  
2016-04-01: 

 
Östra Havsnäs byförening Planerat 2016-07-24 
Byggnadsföreningen SAGA Gäddede Genomfört 2016-04-11 

 
Föreningar i orter som redan har samlingslokaler som kommunen tillhandahåller: 
EFS Strömsund 
PRO Strömsund 
Backe IF 

 
Förening som lämnat in ansökan för sent: 
Kilen- Helgeåkilens bygdegårdsförening 

 
Nya föreningar som uppfyllt normen som ansökt om driftsbidrag 2016: 
Vågdalens hembygdsförening 
Öhns byförening 

 
Följande föreningar som uppfyllt normen har ansökt om extra bidrag 2016: 

Förening 
Sökt 
bidrag Åtgärd 

Bygde- 
medel Kommentar 

Fagerdal-Gisselås byförening 25 000 
Ekonomiskt tillskott för akti-
vitet vintertid     

Faxebygdens Byalag 69 000 
Byte ytterdörr samt sido-
fönster 100 000   

Fyrås Föreningshus   
 

  
Ekonomiskt bidrag, 
ingen summa  

Hammerdals Byggnadsför-
ening 125 000 

Byte från radiatorer till luft-
värmepumpar   Fick 200 000 kr 2014 

Harrsjöns Byalag 31 000 Isolering vind   
Fick 25 000 kr 2015 
för luftvärmepump 

Havsnäs Bygdeförening 40 000 Upprustning kök     

Heimlöuta hembygdsförening 20 000 
Utbyte spis/varmluftsugn ber 
besparing 5 tkr/år     

Hotings byggnadsförening 306 000 
Minska energiförbr, belys-
ning biosalong, entré,mm     

Kakuåsens bygdegårdsför-
ening 18 000 

Ny diskmaskin, energisnå-
lare     

Lövberga Byalag 45 000 
 

  Inget angivet 
Svaningens Bygdegårdsför-
ening   Frostvakt i köket   Ingen summa angiven 
Vängelsby Idrotts- och Byför-
ening 89 845 Badplats, handikappramp 84 845   
Övre Flåsjöbygdens bygde-
gårdsförening 35 000 Ny luftvärmepump     
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§ 129  Dnr 2016.2 252 
 
Försäljning av del av fastigheten Strömsund 3:2  

En förfrågan om att få köpa del av Strömsund 3:2 har den 5 januari 2016 in-
kommit från Mikael Andrée, F:a MA Fastigheter. Företaget avser att an-
vända marken för att bygga handels- och industrilokal.  
 
Mikael Andrée förvärvade i mars 2012 nuvarande Strömsund 3:7 av 
Strömsunds kommun och vill nu utvidga sin fastighet med ytterligare ett 
område ur Strömsund 3:2.  
 
Det finns ingen detaljplan för området. Det bokförda värdet för hela fastig-
heten Strömsund 3:2 är 30 222 kronor och det taxerade värdet är 499 000 
kronor. 
 
Området ligger strandnära och det finns planer på att få till ett vandrings-
stråk med inslag av hälsans stig från Hembygdsgården till Landön. Detta 
kopplat till ett arbete om att utveckla Landön till ett rekreationsområde. 
 
I dag används den östra delen som snötipp vintertid samt grusupplag som-
martid. Teknik- och serviceförvaltningen avser att se över möjligheten att 
flytta den verksamheten till annat område. 
 
Genom denna fastighet går en av VA-nätets huvudledningar för avlopp och 
AVA-enheten motsätter sig en försäljning av de områden/sträckor som di-
rekt berör kommunens ledningsnät. Ledningens sträckning i området gör 
det dessutom svårt att hitta utrymme för byggnation utan att det görs direkt 
över nämnda ledning.  
 
 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen med anledning 
av ovanstående orsaker att avslå Mikael Andrées förfrågan om att köpa del 
av fastigheten Strömsund 3:2. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 111/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
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§ 129 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

Mikael Andrées förfrågan om att köpa del av fastigheten Strömsund 3:2 av-
slås. 
 

 _____    
 

Beslutsexp 
Mikael Andrée 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
 
 
 

 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-05-31  25  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 130 Dnr 2016.153 252 
 
Försäljning av del av fastigheten Strömsund Gäddede 1:288  

En förfrågan om att få köpa del av Gäddede 1:288 har den 31 mars 2016 in-
kommit från R&L Byggfirma i Frostviken och Östersund AB. Företaget avser 
att använda marken för uppställning och förvaring av byggmaterial.  
 
 

Fastigheten är i detaljplan avsedd för vattenverksamhet och har ett taxe-
ringsvärde på 0 kronor.  
 
Området omfattar ca 900 kvm. 
 

Köparen har för avsikt att ändra detaljplanen till industriändamål och dialog 
har redan påbörjats med miljö- och byggavdelningen kring möjligheterna att 
göra den förändringen. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att del av fastigheten Gäddede 
1:288, säljs till R&L Byggfirma i Frostviken och Östersund AB till ett pris av 3 
700 kronor. Köparen ansvarar för nödvändiga förrättnings- och lagfartskost-
nader. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 112/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Del av fastigheten Gäddede 1:288 säljs till R&L Byggfirma i Frostviken 
och Östersund AB till ett pris av 3 700 kronor. 

 
2. Köparen ansvarar för nödvändiga förrättnings- och lagfartskostnader. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
R&L Byggfirma 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-05-31  26  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 131 Dnr 2016.154 252 
 
Försäljning av del av fastigheten Strömsund Åsen 8:3  

Norrlands Trähus AB har den 9 mars 2016 kommit med en förfrågan om att 
få förvärva del av fastigheten Åsen 8:3. Företaget avser att använda marken 
för uppställning och förvaring av huselement. 
 

Marken arrenderas i dag av en jordbrukare för bete. Dialog har förts till-
sammans med intressent samt arrendator och förslaget är att ett markom-
råde, gränsande mot en körväg för djur, motsvarande ca 6 300 kvm, styckas 
av och säljs till Norrlands Trähus AB. 
 

Fastigheten är i detaljplan avsedd för industriändamål och har ett taxerings-
värde på 150 000 kronor. Det bokförda värdet uppgår till 0 kronor. 
 

2014 förvärvade företaget 11 400 kvm ur fastigheten Åsen 8:3. 
 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att del av fastigheten Åsen 8:3 säljs 
till Norrlands Trähus AB till ett pris av 25 900 kronor. Köparen ansvarar för 
nödvändiga förrättnings- och lagfartskostnader. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 113/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Del av fastigheten Åsen 8:3 säljs till Norrlands Trähus AB till ett pris av 
25 900 kronor. 

 
2. Köparen ansvarar för nödvändiga förrättnings- och lagfartskostnader. 
 
_____ 
 
Beslutsexp 
Norrlands Trähus AB 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 132 Dnr 2016.169 252 
 
Försäljning av del av fastigheten Strömsund 2:43 samt del av 
Ströms–Näset 1:162 

En förfrågan om att få köpa del av Strömsund 2:43 samt del av Ströms - Nä-
set 1:162 har den 24 februari 2016 inkommit från Kent Nordqvist, Nordqvist 
Billackering. Företaget avser att iordningställa mark för att få mer industri-
lokal samt inhägna området.  
 
I området finns kommunens VA- ledningar. 

 
Fastigheten angränsar kommunens reningsverk och AVA-enheten motsätter 
sig en försäljning av de områden/sträckor som direkt berör kommunens 
ledningsnät. I övrigt ser de inget hinder att det ska påverka eventuell fram-
tida utveckling eller drift av anläggningen. 

  
Teknik- och serviceförvaltningen ser positivt på att Nordqvist får köpa mark 
för att möjligöra en utveckling av sin verksamhet men med anledning av 
kommunens VA-ledningar samt ett eventuellt kommunalt behov av mark i 
framtiden bör ett mindre område vara möjlig att sälja och att Nordqvist ges 
möjlighet att, i samråd med teknik- och serviceförvaltningen, arrendera de-
lar av övrig mark. 

 
Det finns ingen detaljplan för området. Det finns inget bokfört värde för fas-
tigheten Strömsund 2:43. Det bokförda värdet för Ströms-Näset 1:162 upp-
går till 5 557 300 kronor vilket avser både mark och byggnader (reningsver-
ket). Delar av området består av skog och det skogliga värdet är inte fast-
ställt utan en värdering görs innan en eventuell försäljning genomförs och 
det bedömda värdet tillkommer på priset. 

 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att ca 3 900 kvm säljs till 
Nordqvists Billackering till ett pris av 16 000 kronor exklusive ev. skogligt 
värde samt att Nordqvist ges möjlighet att arrendera delar av området, en-
ligt fastställt pris. Köparen ansvarar för nödvändiga förrättningskostnader. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 114/2016 
 
Ajournering 

Efter Gudrun Hansson (s) yrkande ajournerar sig ledamöterna för överlägg-
ningar.  
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§ 132 forts. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med tillägget att nyttjandet av den arrenderade marken ska regleras i 
avtal. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Del av fastigheterna Strömsund 2:43 och Ströms-Näset 1:162 säljs till 
Nordqvists Billackering till ett pris av 16 000 kronor exklusive ev. skogligt 
värde. 

 
2. Nordqvist ges möjlighet att arrendera delar av området enligt fastställt 

pris. 
 
3. Nyttjandet av den arrenderade marken ska regleras i avtal. 
 
4. Köparen ansvarar för nödvändiga förrättningskostnader. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Nordqvists Billackering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 133 Dnr 2016.171 252 
 
Försäljning av del av fastigheten Strömsund Gäddede 1:196 

En förfrågan om att få köpa del av fastigheten Gäddede 1:196 har den  
19 april 2016 inkommit från Ottos Motor genom Niclas Ottosson. Företaget 
avser att använda marken för att bygga en butik. 
 

Fastigheten omfattar 1 091 kvm och är i detaljplan avsedd för bostads- och 
handelsändamål. Den har ett taxeringsvärde på 35 000 kronor och det bok-
förda värdet uppgår till 17 710 kronor. 

 

På fastigheten står det i dag en skoter, modell större. Dessutom finns det en 
boulebana anlagd på den östra delen av fastigheten. Det finns dock inga 
skriftliga avtal om upplåtelse eller arrende för detta. 
 
Mot bakgrund av att fastigheten enligt detaljplan är avsedd för just handels-
ändamål föreslår teknik- och serviceförvaltningen att del av fastigheten 
Gäddede 1:196 säljs till Ottos Motor till ett pris av 16 850 kronor. Köparen 
ansvarar för nödvändiga förrättnings- och lagfartskostnader. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 115/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Del av fastigheten Gäddede 1:196 säljs till Ottos Motor till ett pris av  
 16 850 kronor. 
 
2. Köparen ansvarar för nödvändiga förrättnings- och lagfartskostnader. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Ottos Motor 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 134 Dnr 2016.108 299 
 
Mötesplats för gröna näringar i Strömsund 

Föreningen Landöns vänner har den 3 maj 2016 skickat in en skrivelse till 
teknik- och serviceförvaltningen om att få använda ett markområde på fas-
tigheten Ströms-Näset 1:165, även kallat Landön. 
 
På Landön finns en huvudbyggnad samt ett mindre förråd. I övrigt består 
fastigheten av skog och ängsmark.  
 
Byggnaderna används av vård- och socialförvaltningen som bedriver verk-
samhet i huvudbyggnaden. 

 
Vård– och socialförvaltningen har inte något emot de planer som finns, un-
der förutsättning att de även i fortsättningen kan bedriva sin verksamhet i 
samma utsträckning som för närvarande. 

 
Området används i viss utsträckning av skolan under vår och höst för olika 
aktiviteter, dock inte i någon större omfattning.  
 
Det finns ingen detaljplan för området. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att delar av fastigheten Ströms-
Näset 1:165 upplåts till Föreningen Landöns Vänner genom ett nyttjande-
rättsavtal med en upplåtelsetid om 10 år med möjlighet till förlängning. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 116/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delar av fastigheten Ströms-Näset 1:165 upplåts till Föreningen Landöns 
Vänner genom ett nyttjanderättsavtal med en upplåtelsetid om 10 år med 
möjlighet till förlängning. 
_____ 
 
Beslutsexp 
Föreningen Landöns Vänner 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 135 Dnr 2016. 146 106 
 
Ansökan om extra verksamhetsstöd till Brottsofferjouren 

Primärkommunala nämnden rekommenderar kommunerna att från och 
med 2015 höja det årliga verksamhetsstödet till Brottsofferjouren med 
140 000 kronor. 
 
Denna ansökan omfattar begäran om beslut gällande extra verksamhetsstöd 
för 2016. Extra verksamhetsstöd för Strömsunds kommun omfattar 9 800 
kronor för 2016. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 117/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Brottsofferjouren beviljas 9 800 kronor i extra verksamhetsstöd för 2016. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Brottsofferjouren 
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§ 136 Dnr 2016.141 805 
 
Ansökan om bidrag från föreningen Frivilliga Samhällsarbe-
tare i Z-län 

Föreningen är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Medlemmarna är övervakare, kontakt-/stödpersoner, gode män/förvaltare, 
gode män till ensamkommande barn och häktesbesökare inom hela länet. 
 
Föreningen erbjuder sina medlemmar: 

• intressanta och lärorika studiecirklar och kurser 
• möjlighet till att lära känna andra frivilliga samhällsarbetare 
• temakvällar med information och föredrag 
• möjlighet till ökad kunskap inom olika sociala områden 
• försäkring som gäller när medlemmarna är ute på sina uppdrag inkl. kris-

försäkring 
 
Eftersom uppdragen är laganknutna och myndighetsnära är utbildning och 
nätverksbyggande av största vikt. Föreningen vill utbilda och informera 
medlemmarna i alla kommuner i Jämtland så att de kan känna sig trygga i 
sina viktiga uppdrag, som tenderar att bli allt mer svårhanterliga. 
Föreningen Frivilliga Samhällsarbetare söker därför 3 000 kronor i bidrag. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 118/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreningen Frivilliga Samhällsarbetare i Z-län beviljas 3 000 kronor i bi-
drag. 

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 2016. 
_____  
 
Beslutsexp 
Föreningen Frivilliga Samhällsarbetare i Z-län 
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§ 137 Dnr 2016.126 612 
 
Ansökan om bidrag till studentavslutning  

Föreningen Studentkåsan i Östersund ansöker om 5 000 kronor i bidrag till 
studentavslutningen vid Rådhustrappan den 3 juni 2016. Föreningen som 
består av ideellt arbetande personer från ett antal organisationer i 
Östersund har de senaste åren arrangerat studentavslutningen på Rådhust-
rappan. Ett antal sponsorer har bidragit med pengar till genomförandet. 
 
Arrangemanget omfattar också aktiviteter i centrum för att öka ”vuxennär-
varon” i syfte att göra studentfirandet till en välordnad och högtidlig glädje-
stund. 
 
Tidigare år har hälften finansierats via allmänna medel och hälften via pri-
vata sponsorer. 
 
Studentkåsan menar att arrangemanget inte bara är en angelägenhet för Ös-
tersunds kommun då det finns elever från alla länets kommuner i  
Östersund. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen avsätter årligen resurser för den 
studentavslutning som sker i Strömsund.  
 
Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen avslår bidragsansökan.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 119/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Ansökan om bidrag till studentavslutning avslås. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Studentkåsan 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen  
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§ 138 Dnr 2016. 612 

Elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och 
kontantbidrag  

Framtids- och utvecklingsförvaltningens har upprättat förslag till elev-
hemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kontantbidrag. 
 
1. Elevhemsavgifter för gymnasieelever boende på elevhemmet Sörgård 

läsåret 2016/2017. 
 

Elevhemsavgifterna för läsåret 2016/2017 föreslås ligga på samma nivå som 
för 2015/2016.  
 
 Förslag 2016/2017 Förslag 2016/2017 
 5-dagarsboende 7-dagarsboende 
Augusti   
September 3 630 4 140 
Oktober 3 630 4 140 
November 3 630 4 140 
December 3 630 4 140 
Totalt ht            14 520           16 560 
 
 Förslag 2016/2017 Förslag 2016/2017 
 5-dagarsboende 7-dagarsboende 
Januari 3 630 4 140 
Februari 3 630 4 140 
Mars 3 630 4 140 
April 3 630 4 140 
Maj 3 630 4 140 
Juni   
Totalt vt            18 150           20 700 
   
Summa lå            32 670           37 260 
 

 
2. Elevhemsavgifter för övriga elever som bor veckovis läsåret 2016/2017 

 
 5-dagarsboende 7-dagarsboende 
Kostnad per vecka 1 000 kr 1 200 kr 
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§ 138 forts. 
 
För elever som vill behålla sitt rum under en praktikperiod debiteras  
400 kr/vecka för rummet.  
 
3. Stöd till inackordering 
 
• Elever vid skola inom kommunen   

 
1/30 av basbeloppet (1 485 kr) + resebidrag som baseras på avståndet mellan 
hemmet och skolan. 
 
• Elever vid skola utanför kommunen 
 
Stöd till inackordering; 1 685 kr/mån 
 
• Elever med särskilda behov av social och/eller medicinsk art 
 
1/30 av basbeloppet (1 485 kr) + resebidrag som baseras på avståndet mellan 
hemmet och skolan. 
 
Intyg från socialsekreterare eller läkare krävs. 
 
4. Dagliga resor  
 
Elever på Hjalmar Strömerskolan med rätt till ersättning för dagliga resor får 
ett elevkort. Depositionsavgift, 200 kr, tas ut av eleverna vid utlämning av 
elevkortet. 
 
5. Kontantbidrag (allmänna kommunikationsmedel saknas)  
 
Färdavstånd i km, minst Bidrag kr/mån 

  6 km 260 kr 
16 km 360 kr 
26 km 460 kr 
36 km 560 kr 
46 km 660 kr 

 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar att för läsåret 2016/2017 fastställa elevhemsavgifter för boende på Sör-
gård, stöd till inackordering, ersättning för dagliga resor samt kontantbidrag 
när allmänna kommunikationsmedel saknas enligt ovanstående förslag. 
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§ 138 forts. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 120/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Avgifter för läsåret 2016/2017 fastställs enligt framtids- och utvecklingsför-
valtningens förslag. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Hjalmar Strömerskolan 
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§ 139 Dnr 2016.164 299 
 
Renovering och ombyggnation på Norrgård och Sörgård 

Boendet Bergskristallen för ensamkommande barn kommer att flyttas till 
Norrgård under sommaren 2016. Verksamheten på Norrgård utökas därmed 
och i samband med detta krävs ett antal renoverings- och ombyggnadsåt-
gärder till exempel utbyggnad av köksdelen, renovering av toalett och 
duschutrymme samt ombyggnad för att utöka med ett boenderum. 
 
Det finns även renoverings- och ombyggnadsbehov på Sörgårds HVB. In-
spektionen för vård och omsorg har vid inspektion krävt åtgärder för att ut-
öka gemensamhetsytorna för de boende. Även en ombyggnad av WC och 
dusch för personalen är nödvändig. 
 
Åtgärderna har projekterats i samråd med teknik- och serviceförvaltningen 
och kostnaden beräknas till 600 000 kronor. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen äskar medel för att de beskrivna re-
noverings- och ombyggnadsåtgärderna.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 121/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med ändring att punkt 1 får följande lydelse:  
 
Teknik- och serviceförvaltningen erhåller 600 000 kronor för renovering och 
ombyggnation på Norrgård och Sörgård. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Teknik- och serviceförvaltningen erhåller 600 000 kronor för renovering 
och ombyggnation på Norrgård och Sörgård. 

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§  140 Dnr 2016.169 841 

Ansökan om utökat driftsbidrag för turismutveckling 

Tillväxt Frostviken ansöker i en skrivelse den 10 maj 2016 om ett bidrag på 
150 000 kronor per år i 3 år, 2016-2018. 
 
Frostviken utgör en viktig del i det turistpolitiska program som fastslagits i 
Strömsunds kommun. Därför anser Tillväxt Frostviken att de har en viktig 
roll i förverkligandet av kommunens turistpolitiska program. Detta förutsät-
ter samarbete över flera år. 
 
Arbete med turismutveckling ska under åren 2016-2018 som ansökan avser 
fortsätta det påbörjade arbete med att skapa/marknadsföra/ sälja resepaket 
och bygga en guidepool för sommar- och vinteraktiviteter. Försäljningen ska 
förstärkas med samarbetspartners, exempelvis inom South Lapland.  
 
Tillväxt Frostviken kommer att fortsätta utveckla frostviken.se från att vara 
en hemsida som informerar om Frostvikens alla erbjudanden till att på ett 
enkelt sätt även sälja dessa. Tillväxt Frostviken vill underlätta för besökarna 
på hemsidan att göra sina bokningar direkt via hemsidan. Att enkelt kunna 
boka sin resa och sina aktiviteter via webben medför som man ser det att 
turismen i området ökar. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att Tillväxt Frostviken beviljas bidrag med 150 000 
kronor för år 2016 och att medel anvisas ur kommunstyrelsens budget 2016.  

Lennart Oscarsson (s) yrkar att en träff ordnas med Tillväxt Frostviken i 
höst, för redovisning av 2015 års arbete samt planer för åren 2016-2018. 

Ajournering 

Efter Göran Espmarks yrkande ajournerar sig ledamöterna för överlägg-
ningar. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till dessa. 
 
Kommunstyrelens beslut 

1. Tillväxt Frostviken beviljas 150 000 kronor i bidrag för år 2016. 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget 2016. 

3. En träff ordnas med Tillväxt Frostviken i höst, för redovisning av 2015 års 
arbete samt planer för åren 2016-2018. 

_____  
Beslutsexp 
Tillväxt Frostviken 
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§ 141 Dnr 2015.211 799 
 
Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond för att 
investera i människor 

Peter Frost, Kerstin Sjöberg och Aron Kjellgren, Vänsterpartiet, har i en mot-
ion föreslagit att kommunen ska inrätta en investeringsfond byggd på de er-
farenheter som flera kommuner redan gjort samt den samlade erfarenhet 
SKL har. Bilaga 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Yrkande 

Peter Frost (v) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. Bilaga 
 
_____  
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Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond för 
att investera i människor 

Peter Frost, Kerstin Sjöberg och Aron Kjellgren, Vänsterpartiet, har in-
kommit med en motion om att inrätta en social investeringsfond för att 
investera i människor. 
 
Syftet med en sådan fond skulle enlig motionärerna vara att hitta förebyg-
gande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ händelseutveckling hos 
Strömsundsbor. 
 
De menar att det hela är ganska enkelt, det handlar om att investera i 
människor och att tidiga insatser är en viktig framtidsinvestering och med 
social investeringsfonden kommer kommunen förhoppningsvis att se så-
väl ekonomiska och mänskliga vinster. För kommunen kan det handla om 
färre placeringar av barn och unga i familjehem och HVB. För den en-
skilda handlar vinsterna om en framtid med utbildning, jobb och en egen 
försörjning. 
 
De anser också att när effekterna av de sociala investeringarna börjar sy-
nas kommer de kommunala kostnaderna att minska som en följd av inve-
steringen och nämndens/nämndernas ekonomiska ramar kan minskas 
med motsvarande belopp.  
 
Överskottet bör sedan öronmärkas för att användas för framtida sociala 
investeringar. På så sätt kommer fonden kontinuerligt att fyllas på och nya 
sociala investeringar möjliggörs.  
 
Först behöver vi klargöra vissa begrepp. Uttrycken ”social investerings-
fond” och ”sociala investeringar” får inte sammanblandas med de ekono-
miska termerna fond respektive investering. Begreppet fond används inte 
i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Begreppet investeringar 
används för anskaffning av anläggningstillgångar, avsedda för stadigva-
rande bruk eller innehav och över vilka man har kontroll.   
 
Sociala investeringar med initiala kostnader och minskade framtida kost-
nader måste hanteras inom ramen för det så kallade balanskravet i kom-
munallagen.  
 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjorde 2014 en enkätundersök-
ning om sociala investeringsfonder. Av de 252 kommuner som besvarade 
den så har 51 meddelat att de har särskilda medel avsatta för sociala inve-
steringar.  
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En av de kommuner som var först i landet med att tilldela medel för soci-
ala investeringar är Umeå kommun. De avsatte 120 mkr efter bokslutet 
2010. Men den satsningen avbröts dock tvärt i samband med budget 2014 
och de sista projekten avslutades under 2015.  
 
Om en social investeringsfond inrättas bör man ta lärdom av studier på 
området och andra kommuners erfarenheter. Det behöver finnas ett an-
sökningsförfarande, krav på utvärdering för att säkerställa kvalitet och ef-
fektivitet. Både ansökningsförfarandet och hanterandet av ansökningar 
samt senare utvärdering av projekt, kommer uppta arbetstid och resurser. 
Utvärderingen av projektet kräver att man kan mäta och värdera resulta-
ten och det är inte enkelt att säkerställa det.  
 
Om en social investeringsfond inrättas bör man även ha ett långsiktigt 
perspektiv då effekter kanske inte uppstår förrän efter 5-10 år beroende på 
satsningarna. Detta kräver en engagerad ledning över tid så inte arbetet 
med en social investeringsfond faller platt efter något år. 
 
Om en social investeringsfond ska införas behöver man diskutera varifrån 
medel till detta ska tas. Om medel tas ur förvaltningarnas befintliga bud-
get eller påverkar kommande budget kan svårigheter uppstå att uppfylla 
de lagstadgade krav som finns på verksamheten. Det kan också vara svårt 
att förutsäga exakt var effekterna blir störst och vilken förvaltning som får 
eventuellt minskade kostnader. Man behöver därmed även fundera kring 
hur eventuella besparingar ska återföras till verksamheten eller till nya 
projekt. Det ställer stora krav på uppföljning av mål och effekter och man 
måste även beakta de resurser och tid som krävs för att kunna utvärdera 
den.  
 
Det bedrivs redan i dag ute i verksamheterna förebyggande insatser som 
kan definieras som sociala investeringar även om man inte använder det 
begreppet. Utöver det har vi projektet Plug-in med en elevcoach på Hjal-
mar Strömerskolan som arbetar för att motivera eleverna att aktivt delta i 
skolarbetet och hjälpa till att komma framåt i studierna. Det arbetet är väl-
digt framgångsrikt och har resulterat i en markant minskning av antalet 
elever som avbryter sina studier. 
 
Sedan i höstas finns även projektet UVAS som är riktat mot unga som 
varken arbetar eller studerar och som står väldigt långt ifrån arbetsmark-
naden. Det omfattar 40 ungdomar och det har lett till att några påbörjat 
praktik och någon enstaka som studerar. Det är ett långsiktigt arbete som 
tar tid innan man kan börja se resultaten.  
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Kommunen har också avtal med Arbetsförmedlingen inom ramen för De-
legationen för Unga i Arbete, DUA, för att få ner arbetslösheten genom 
traineejobb och utbildningskontrakt.  
 
Sammanfattning 

Tanken med investeringsfonden är god. Men vi anser att arbeta förebyg-
gande är inget nytt, utan det bör redan ingå i den ordinarie verksamhetens 
arbete. Med tanke på det arbete och svårigheter som är förknippat med att 
skapa, driva och utvärdera investeringsfonden så bör man inte införa det. 
Utan man ska istället fortsätta det förebyggande arbetet inom den ordina-
rie verksamheten och i speciella projekt. Projekt som Plug-In och UVAS 
har redan visat att det är en modell som fungerar och är framgångsrik.  
 
Motionen anses besvarad. 
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§ 142 Dnr 2016.122 829 
 
Svar på medborgarförslag om anläggande av en labyrint 

Gun Skogsberg, Södra Öhn, har i ett medborgarförslag den 31 mars 2016 fö-
reslagit att en labyrint anläggs på talludden på Näsviken vid brofästet. Bi-
laga 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Yrkande 

Håkan Espmark (m) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat samt 
att förslaget skickas till Trafikverket. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga 
 
_____  
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Svar på medborgarförslag om anläggande av en labyrint 

Gun Skogsberg har i ett medborgarförslag den 31 mars 2016 föreslagit att 
en labyrint anläggs på talludden på Näsviken vid brofästet. 
 
Trafikverket kommer under 2017 att anlägga en rastplats på delar av om-
rådet. 
 
I samband med byggnationen av rastplatsen finns planer att det ska an-
läggas gångstråk samt uppföras bänkar och bord så de som besöker rast-
platsen ska ges möjlighet att använda udden. Det finns även planer att det 
i anslutning till rastplatsen ska uppföras någon form av lekutrustning. 
 
Utformningen av området är inte klar och projektering pågår.  
 
Förslaget skickas till Trafikverket. 
 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
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§ 143  Dnr 2016.175 022 
 
Initiativärende om arbetserbjudande till studenter inom barn- 
och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet vid 
Hjalmar Strömerskolan 

Susanne Hansson (s) har lämnat in ett initiativärende: 
 
Behovet av personal inom kommunens förskolor och fritidshem samt inom 
vård och omsorg är stort. Samtidigt nås vi av uppgifter om att de som tar 
examen vid barn- och fritidsprogrammet respektive vård- och omsorgspro-
grammet inte erbjuds arbete inom sina kompetensområden i kommunens 
verksamheter. 
 
För att säkra framtida kompetensförsörjning inom förskola och vård och 
omsorg föreslår vi att; 
 
Personalchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda alla med 
godkänd examen inom ovanstående program tillsvidareanställning inom 
bemanningsenheten.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Personalchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda alla med 
godkänd examen inom ovanstående program tillsvidareanställning inom 
bemanningsenheten.  
 
_____  
 
Beslutsexp 
Personalchefen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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§ 144 Dnr 2016.174 805 
 
Ansökan från Hotings skoterklubb om bidrag till Hotingmark-
naden 

Hotings skoterklubb ansöker i en skrivelse den 12 maj 2016 om 10 000 
kronor i bidrag till Hotingmarknaden. 
 
Hotings skoterklubb har sedan 2007 anordnat Hotingmarknaden, en åter-
kommande marknad som är omtyckt av såväl knallar som besökare, ett eve-
nemang som har stor betydelse för orten. Att som en liten förening ro hem 
ett så pass stort arrangemang innebär en stor utmaning. Den allra största är 
att få ihop ekonomin.  
 
Klubbens kostnader för årets marknad är: 

• Annonsering   15 000 kr 
• Ljudanläggning och speaker  16 000 kr 
• Lekland till barnen, inkl. två upp  15 000 kr 

uppträdanden i parken (fri entré) 
• MHF/NTF ”vältbil”  1 500 kr 
• Knallefika, glass- och godisregn  3 000 kr 
• Tillstånd/försäkring  7 000 kr 
• Övriga kostnader   ca 10 000 kr 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att Hotings skoterklubb beviljas 10 000 kronor i bidrag 
och att medel anvisas ur kontot för marknadsföring. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Hotings skoterklubb beviljas 10 000 kronor i bidrag. 
 
2. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2016. 
 
3. Exakt omfattning regleras i avtal. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Hotings skoterklubb 
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§ 145 Dnr 2016.104 214 

Granskningshandling – Ändring av detaljplan för östra delen 
av Strömsund (kv. Trana och Ripan)

Förslag till ändring av detaljplan gäller för Stadsplan för östra delen av 
Strömsund (kv. Bofinken, Trasten och Tranan), fastställd den 19 augusti 
1964. Planområdet ligger i den östra delen av Strömsunds samhälle och be-
gränsas av till Risselåsvägen, Parkgatan, Hökstigen och Holmgången. Plan-
området består i dag av fristående villor. 

Syftet med ändring av detaljplanen är att utöka byggrätten i planen för att 
bättre tillgodose dagens byggbehov. Enligt detaljplanens nuvarande be-
stämmelser på tomt BF får en huvudbyggnad uppföras med en byggyta på 
högst 140 m² och uthus och andra gårdsbyggnader på högst 40 m². 

Ändring av detaljplanen var utsänt för samråd mellan den 23 mars 2016 och 
den 21 april 2016. Fyra yttranden kom in och ingen revidering av planförsla-
get har genomförts. 

Ändring av detaljplanen har sänts ut för granskning mellan den 16 maj 2016 
och den 7 juni 2016.  

Yrkande 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inte något att invända mot detaljplanen. 

_____ 

Beslutsexp 
Miljö- och byggavdelningen 
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§ 146 Dnr 2016.129 214 
 
Granskningshandling – Detaljplan för Vallen 4:2 m.fl. Ström-
sund 

Ett förslag till detaljplan har upprättats den 14 december 2015. Planområdet 
ligger strax innan Ulriksfors och begränsas av väg 345, även kallad Ramse-
levägen, 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 cyklis-
ter. 
 
Detaljplanen var utsänt för samråd mellan den 12 april 2016 och den 3 maj 
2016. Fem yttranden kom in och ingen revidering av planförslaget har ge-
nomförts. 
 
Detaljplanen har sänts ut för granskning mellan den 20 maj 2016 och den 10 
juni 2016.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen inte har något att invända mot 
detaljplanen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inte något att invända mot detaljplanen. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Miljö- och byggavdelningen 
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§ 147 Dnr 2016.119 214 
 
Granskninghandling – Upphävande av del av detaljplan  
stg 394, Grelsgård 3:39, 3:47 m.fl. Strömsund 

Förslag till upphävande av del av detaljplanen gäller för stadsplan för del av 
stg 394, Grelsgård 3:39, 3:47 m.fl. fastställd 1979. Detaljplanen omfattar ett 
större område som ligger vid Strömsvallen intill väg 345 även kallad Ramse-
levägen. Område där detaljplanen upphävs omfattar ca 1 420 m² och ligger i 
den södra delen av gällande planområde. 
 
Syftet med upphävande av del av detaljplanen är att skapa möjlighet att 
bygga en gång- och cykelväg mellan avtagsvägen vid Dunderhallen (Ström-
sund) och Ulriksfors. Detta för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten 
för gående och cyklister. 
 
Upphävande av del av detaljplanen var utsänt för samråd mellan den 6 och 
den 26 april 2016. Fyra yttranden kom in och ingen revidering av planförsla-
get har genomförts. 
 
Upphävande av del av detaljplanen har sänts ut för samråd mellan den 16 
maj 2016 och den 7 juni 2016. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen inte har något att invända mot 
upphävande av del av detaljplanen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inte något att invända mot upphävande av del av de-
taljplanen. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Miljö- och byggavdelningen 
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§ 148 Dnr 2016.177 807 
 
Ansökan från Strömsunds Golfklubb om marknadsföringsbi-
drag 

Strömsunds Golfklubb ansöker i en skrivelse den 10 maj 2016 om 10 000 
kronor i marknadsföringsbidrag för år 2016. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att Strömsunds Golfklubb beviljas 10 000 kronor i 
marknadsföringsbidrag och att medel anvisas ur kontot för marknadsföring. 
 
Kommunstyrelens beslut 

1. Ordföranden föreslår att Strömsunds Golfklubb beviljas 10 000 kronor i 
marknadsföringsbidrag. 

 
2. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2016. 
 
3. Exakt omfattning regleras i avtal. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Strömsunds Golfklubb 
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§ 149 Dnr 2016.178 265 
 
Yttrande över förslag till beslut om naturreservat Stihkejohke 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har i en remiss efterfrågat synpunkter från 
Strömsunds kommun över förslag till beslut, rörande bildande av  
Stihkejohke naturreservat i Strömsunds kommun. 
 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till yttrande. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Länsstyrelen Jämtlands län 
Norrhelikopter 
Miljö- och byggavdelningen 
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  Strömsunds Kommun   

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

 

  
 Länsstyrelsen Jämtlands län 
  
  
 
Yttrande över förslag till beslut för naturreservat  
Stihkejohke, Strömsunds kommun 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har i en remiss med efterfrågat syn-
punkter från Strömsunds kommun över förslag till beslut rörande 
bildande av Stihkejohke naturreservat i Strömsunds kommun. 
 
I Strömsunds kommun finns för närvarande 34 naturreservat med en 
sammanlagd yta på ca 200 000 ha. Dessa reservat utgörs i huvudsak av 
fjällområden och ca 6 % av arealen utgörs av produktiv skogsmark.    
 
Det aktuella området berörs inte av detaljplan eller av någon fördjupad 
översiktsplan. 
 
I kommunens nyligen antagna kommunövergripande översiktsplan 
finns bland annat följande ställningstaganden: 
 
• Biologisk mångfald ska bevaras, samt kulturmiljöer och sociala vär-

den värnas. (del av ställningstagande Skogsbruk) 
 
• Skyddet av orörda områden måste värnas. (ställningstagande Tur-

ism)  
 
• Så långt som möjligt skydda och bevara värdefulla naturområden. 

(ställningstagande Naturvård) 
 
Strömsunds kommun bedömer att bildandet av reservatet väl uppfyller 
de ställningstaganden som angetts i den kommunövergripande över-
siktsplanen. 
 
Strömsunds kommun är dock negativ till föreskriften C1 i beslutsför-
slaget. Kommunen menar att ett tillträdesförbud påverkar möjligheter-
na att besöka området på ett alltför negativt sätt. Området har, med sin 
lättillgänglighet en attraktivitet bland naturmänniskor, skidåkare, fis-
kare och andra friluftsmänniskor under försommaren. Att det dessutom 
finns en annan tolkning av tillträdesförbudets nytta, norr om länsgrän-
sen, ter sig underligt för oss. 
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Strömsunds kommun är dock negativ till föreskriften C1 i beslutsför-
slaget. Kommunen menar att ett tillträdesförbud påverkar möjligheter-
na att besöka området på ett alltför negativt sätt. Området har, med sin 
lättillgänglighet en attraktivitet bland naturmänniskor, skidåkare, fis-
kare och andra friluftsmänniskor under försommaren. Att det dessutom 
finns en annan tolkning av tillträdesförbudets nytta, norr om länsgrän-
sen, ter sig underligt för oss. 
 
Kommunen är även negativ till föreskriften C8 i beslutsförslaget. Vi an-
ser att naturreservatets syfte delvis är att till-godose området för fri-
luftsliv och därmed underlätta för besökare att bedriva friluftsaktivite-
ter i en värdefull natur. Därför bör undantag ges för kommersiell trans-
port med helikopter, så att fiskare kan flygas ut till de av länsstyrelsen 
kvoterade fiskevattnen inom reservatet under den föreslagna förbuds-
tiden. 
 
Besöksnäringen är i dag en basnäring och speciellt i den avlägsna fjäll-
miljön är det inkomster från turismen som gör det möjligt att bo och 
leva i området. Turismen ger inte bara inkomst till kommun och lands-
ting. Bensin, affär, restaurang och rekreation finns tillgängligt till följd 
av turismen. 
 
Strömsunds kommun har under remisstiden blivit kontaktad av ett an-
tal privatpersoner och företagare som anser sig berörda av beslutet. 
Dessa är överlag positiva till bildandet av ett reservat, men mycket ne-
gativa till de inskränkningar som tillträdesförbudet kommer att med-
föra. Kommunen ställer sig, utifrån detta, frågande till den remisslista 
som finns i beslutsförslaget. Det ser ut som att varken turismföreningar 
eller företagare (turismorganisationer) finns med på sändlistan för re-
missorganisationer. Kommunen anser att det är mycket olyckligt att 
alla berörda inte ges möjlighet att yttra sig över förslaget.  
 
Detta remissvar är dialogiserat med Dorotea och Vilhelmina kommu-
ner, vilka inte finns med på remisslistan, men som bägge ställer sig 
bakom Strömsunds kommuns svar. 
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§ 150 Dnr 2016.184 786 
 
Feriearbeten 2016 och 2017 omfattning och ersättning 

Ungdomar i åldrarna 15-18 år erbjuds möjlighet att ansöka om feriearbeten 
inom kommunens verksamheter under sommaren. Feriearbeten erbjuds fyra 
veckor inom vård- och socialförvaltningen till en ersättning av 57 kr/timme, 
maximalt 120 timmar, och inom övriga förvaltningar i två veckor till en er-
sättning av 50 kr/timme, maximalt 60 timmar. Totalt finns 125 platser för fe-
riearbeten och budget motsvarande 600 000 kronor.  
 
Feriearbete erbjuds ungdom som inte får annan anställning under somma-
ren.  
 
Inför sommaren 2016 har 202 ungdomar ansökt om feriearbete vilket är flera 
än tidigare år. 2015 ansökte 127 ungdomar om feriearbete.  
 
Anställning av skolungdomar i feriearbete kommer att från och med 2016 
göras enligt Allmänna Bestämmelser. Således betalas full arbetsgivaravgift 
för feriearbete. 

  
Chefen för personalavdelningen föreslår följande: 
 
Inför feriearbeten 2016 föreslås en tillfällig utökning av antalet platser från 
125 till 150 platser. Den totala kostnaden motsvarar 1 312 000 kronor varför 
tillskjutande medel motsvarande 700 000 kronor beviljas. 
 
Inför feriearbeten 2017 föreslås att antalet platser motsvarar 125 platser och 
att ersättningen om 60 kronor per timme i tre veckor, maximalt 90 timmar, 
är lika i kommunens verksamheter. Den totala kostnaden motsvarar 
1 200 000 kronor inför budget 2017. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att inför feriearbeten 2016 görs en utökning av antalet 
platser från 125 till 150 samt att medel, 700 000 kronor, tillförs arbetsmark-
nadseneheten. Medel anvisas ur det extra statsbidraget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Inför feriearbeten 2016 görs en utökning av antalet platser från 125 till 
150. 

 
2. Medel, 700 000 kronor, anvisas ur det extra statsbidraget. 
_____  
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§ 151  Dnr 2016.186 026 
 
Riktlinjer för trafiksäker arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverket genomförde hösten 2015 en inspektion på arbetsmark-
nadsenheten med fokus på fordon och trafiksäkerhet. Arbetsmiljöverket 
ställde krav på att arbetsgivaren måste ta fram riktlinjer kring trafiksäkerhet.  
 
Kommunens SAM-grupp under ledning av personalstrategen arbetade då 
fram ett förslag till riktlinjer utifrån arbetsmiljöverkets rekommendationer 
om vad en trafiksäkerhetspolicy ska innehålla. Förslaget har sedan varit ut 
på remiss till kommunens fackliga organisationer och till kommunens led-
ningsgrupp. Kommunens centrala samverkansgrupp och huvudskydds-
kommitté, CSG, godkände det slutliga förslaget den 9 maj 2016. 
 
Yrkande 

Simon Högberg (m) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplette-
ring/ändring av kraven som ställs på fordonen. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller åter-
remitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 
 
Kommunstyrelens beslut 

Ärendet återremitteras för komplettering/ändring av kraven som ställs på 
fordonen. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Personalstrategen 
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§ 152  Dnr 2016.187 039 
 
Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling 

Den 31 mars 2016 började en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket att gälla, 
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften ersätter den 
tidigare föreskriften om kränkande särbehandling, omvårdnadsarbete i en-
skilds hem samt de allmänna råden om psykosocial arbetsmiljö. Den nya fö-
reskriften ställer krav på att arbetsgivaren har tydliga riktlinjer kring hur ar-
betsgivaren ska hantera kränkande särbehandling.  
 
Utifrån föreskriften och arbetsmiljöverkets rekommendationer har kommu-
nens SAM-grupp under ledning av personalstrategen arbetat fram ett för-
slag till nya riktlinjer. Förslaget har sedan varit ut på remiss till kommunens 
fackliga organisationer och till kommunens ledningsgrupp. Kommunens 
centrala samverkansgrupp och huvudskyddskommitté, CSG, godkände det 
slutliga förslaget den 9 maj 2016. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att riktlinjerna fastställs enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling fastställs enligt bilaga. 
 
_____  
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Kränkande särbehandling 

1. Nolltolerans för kränkande särbehandling  
 1.1 Vad är kränkande särbehandling? 
 1.2 Vissa beteenden är alltid kränkande 
 1.3 Sättet att förmedla kan vara kränkande 
 1.4 Typiska situationer med risk för att kränkningar kan uppstå 
 1.5 Chefs ansvar att förebygga att kränkande särbehandling 
 uppstår 
 1.6 Att kränka någon hanteras som misskötsel 
2. Hantering av kränkande särbehandling - rutin 
 2.1 Arbetsgivaren måste alltid utreda  
 2.2 Vart vänder du dig om du anser att du är kränkt? 
 2.3 KLF/Personal ska omedelbart kontaktas av chefen 
3. Utredningen ska inledas skyndsamt 
 3.1 Utredningen ska göras skyndsamt av oberoende part 
 3.2 Utredningen ska vara grundlig och objektiv 
 3.3 Utredningen är konfidentiell 
 3.4 Utredaren håller en strikt metod 
 3.5 Arbetsgivaren bedömer självständigt utredarens slutsatser 
 
1. Nolltolerans för kränkande särbehandling 

Arbetsgivaren accepterar inte någon form av kränkande särbehandling 
eller mobbing i någon av kommunens verksamheter. 
 
Du som chef eller i funktionen där du arbetsleder kvinnor och män har 
ett särskilt ansvar att förebygga, uppmärksamma och åtgärda risker för 
kränkning samt för att hantera kränkande särbehandling. Ingen an-
ställd ska bli kränkt eller illa behandlad på grund av kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 
1.1 Vad är kränkande särbehandling? 

Kränkande särbehandling är en handling som riktas mot en eller flera 
medarbetare och chefer på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa 
eller utanförskap. Kränkande särbehandling handlar om det sätt som 
någon medarbetare eller chef har blivit bemött.  
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1.2 Vissa beteenden är alltid kränkande 

Våld och hot är i alla situationer en kränkning av den medmänniska som 
utsätts för våldet eller hotet.  Beteenden som hot och våld samt trakasse-
rier, och sexuella trakasserier, accepteras inte på kommunens arbetsplat-
ser. En kränkning av någons värdighet kan vara laglig grund för avsked om 
kränkningen går bevisa. 
 
Exempel:  
• En man omfamnade en kvinna i personalmatsalen och kysste henne mot hennes 

vilja. Det kunde bevisas att detta skett mot kvinnans vilja och att mannen ge-
nom detta påtagligt kränkt kvinnans värdighet och kroppsliga integritet. Lag-
lig grund för avsked förelåg.(Arbetsdomstolen, AD, dom 2014 nr 90.) 

• En man trakasserade flera kvinnliga kollegor sexuellt vid flera tillfällen. Bete-
endet fortsatte trots att kvinnorna sade ifrån och mannen fått en varning av 
arbetsgivaren. Mannen avskedades. AD konstaterar att det kunde bevisas att 
mannen gjort sig skyldig till ett ovälkommet uppträdande av sexuell natur och 
att det var laglig grund för avsked. (AD dom 2013 nr 12) 

• En arbetstagare gjorde ett utfall mot sin chef som för att ”skalla” honom. Även 
om utfallet bara gjordes i syfte att skrämma ansåg domstolen att det är ett oac-
ceptabelt agerande på en svensk arbetsplats. Laglig grund för avsked förelåg. 
(AD dom 2010 nr 37) 

 
1.3 Sättet att förmedla något kan vara kränkande 

I vissa situationer kan sättet att förmedla något göra att situationen blir 
kränkande.  Det kan handla om hur någon blir tilltalad eller i vilket sam-
manhang det görs.  Särskilt i situationer där medarbetaren har sagt ifrån 
kan ett fortsatt beteende vara en kränkning av hans eller hennes värdig-
het. Det kan vara olika former av nedsättande tilltal, förtal, undanhållande 
av information, osynliggörande, förolämpningar, utfrysning med mera.  

 
Exempel: 
• Du kallar din arbetskamrat/kollega för plutten. Han säger ifrån att han inte 

vill att du kallar honom för detta. Men du tycker att det spelar väl ingen roll 
och fortsätter att kalla honom för plutten. Då kan det fortsatta beteendet bli 
kränkande. 

• Att du som chef har ett samtal med en medarbetare om att han eller hon gör ett 
dåligt arbete är i sig inte kränkande även om medarbetaren blir ledsen och upp-
rörd av att bli ifrågasatt. Men om du skriker ut detta inför alla medarbetare 
kan sättet att göra det innebära att det blir kränkande. 

• En chef kallade en anställd kvinna med östeuropeiskt ursprung för ”östflick-
an”. Den anställda kvinnan sade ifrån att hon inte ville bli kallad för det. Trots 
detta fortsatte hennes chef att göra det. AD konstaterade att chefens fortsatta 
agerande var kränkande och att kvinnan blivit trakasserad på grund av etnici-
tet.(AD dom 2011 nr 13) 
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• Två arbetstagare fick en julhälsning från sin chef föreställande en jultomte med 

erektion. Arbetstagarna markerade att de kände sig kränkta av handlingen. 
Trots detta upprepades julhälsningen nästföljande år. AD konstaterade att che-
fens handling var kränkande och att de blivit sexuellt trakasserade. (AD dom 
2011 nr 13) 

 
1.4 Typiska situationer med risk för att kränkningar kan uppstå 

Arbetsmiljöverket framhåller i föreskriften Organisatorisk och social ar-
betsmiljö (AFS 2015:4) några typiska förhållanden som du som chef måste 
vara särskilt uppmärksam på och där det finns risk för att det uppkommer 
kränkande särbehandling. Det handlar om: 
• Konflikter på arbetsplatsen 
• Hög arbetsbelastning 
• Konsekvenser av förändringar i verksamheten 
 
1.5 Chefs ansvar att förebygga kränkande särbehandling  

Du som chef ska göra allt du kan för att motverka att arbetsmiljön på ar-
betsplatsen ger upphov till kränkande särbehandling. Det handlar bland 
annat om att ha ett bra samtalsklimat där alla är delaktiga i det som sker 
på arbetsplatsen. Här är det viktigt att gemensamt och kontinuerligt, på 
till exempel arbetsplatsträffar diskutera förhållningssätt, bemötande, upp-
trädande, attityder och respekt. Alla ska behandlas likvärdigt för att und-
vika att någon blir diskriminerad. Det är bra om arbetsgruppen kommer 
överens om vilket förhållningssätt som gäller på arbetsplatsen, skriftligt, 
och att detta följs upp kontinuerligt på arbetsplatsträffar samt informeras 
om vid introduktion av nyanställda och praktikanter. Chef ansvarar för att 
säkerställa och följa upp att alla på arbetsplatsen har förstått vad arbets-
gruppen tillsammans med chef kommit överens om. 

 
1.6 1.6 Att kränka någon hanteras som misskötsel 

Att utsätta någon för kränkande särbehandling betraktas som och ska han-
teras som misskötsel. När du som chef får kännedom om att någon upple-
ver sig vara kränkt ska du agera omedelbart och kontakta KLF/personal 
för utredning och stöd för fortsatt arbetsrättslig hantering. Det är viktigt 
att den som kränker får veta att hans eller hennes beteende inte är accep-
tabelt. OBS! att den som kränker kan ges arbetsrättsliga disciplinåtgärder 
som till exempel medvetandegörande samtal, varning, förflyttning, av-
stängning, uppsägning eller avsked beroende på vad utredningen visar 
på.  
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2. Hantering av kränkande särbehandling - rutin 

2.1 Arbetsgivaren måste alltid utreda  

Om en medarbetare eller chef upplever sig vara kränkt så upplever han el-
ler hon det. Det innebär inte för den skull att den upplevda kränkningen 
är att betrakta som kränkande särbehandling. För att avgöra detta måste 
arbetsgivaren omedelbart inleda utredning om det går styrka att det finns 
fog för den upplevda kränkningen.  

 
2.2 Vart vänder du dig om du anser att du är kränkt? 

Om du upplever att du är kränkt ska du vända dig till din chef i första hand. 
Är din närmaste chef del i det som händer eller om han eller hon inte går 
nå, vänd dig till nästa chef i chefslinjen. Är du fackligt ansluten kan du få 
stöd av din fackliga företrädare i detta.  

 
2.3 KLF/Personal ska omedelbart kontaktas av chefen 
Den chef som tar emot anmälan om kränkning ska omedelbart vända sig till 
KLF/Personal för fortsatt utredning och stöd för eventuella arbetsrättsliga 
åtgärder. Får du som chef kännedom om eller misstanke om kränkning – 
kontakta KLF/Personal för stöd i fortsatt hantering. KLF/Personal bestäl-
ler utredning. Är den anställde fackligt ansluten informeras berörd facklig 
organisation. 

 
3. Utredningen ska inledas skyndsamt 

3.1 Utredningen ska göras skyndsamt av oberoende part 

Utredningen ska inledas omedelbart och vara genomförd inom 14 dagar. 
Utredningen ska göras av en oberoende part som har kompetens för att 
utreda händelsen. Det kan vara genom företagshälsovården eller annan 
oberoende utredare som arbetsgivaren anlitar.  Det är anmälande chef 
som ansvarar för att ge information om situationen till de som ska utreda.  

 
3.2 Utredningen ska vara grundlig och objektiv 

Anmälan om kränkning ska utredas grundligt och objektivt. Utredaren 
ska höra inblandade personer var för sig. Om kollegor/arbetskamrater vill 
vittna pratar utredaren även med dem. Det kan leda till att inblandade 
personer kan behöva höras igen. Skulle behov av tolk finnas måste han el-
ler hon vara opartisk och oberoende i förhållande till den som hörs.  
 
3.3 Utredningen är konfidentiell 

Utredningen ska vara konfidentiell, men den är inte anonym. Allt som 
personerna säger om varandra måste den andre få möjlighet att uttala sig 
om. Allt dokumenteras och utredaren skriver en rapport. Står ord mot ord 
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ska detta framgå i utredningen. De berörda personerna garanteras full till-
gång till rapporten. 

 
3.4 Utredaren håller en strikt metod 

Utredaren måste hålla sig strikt till metoden, jämföra med fakta, värdera 
och sammanfatta. Ligger det som medarbetaren utsatts för inom ramen för 
vad någon på en arbetsplats får tåla eller är det frågan om kränkande sär-
behandling?  
 
3.5 Arbetsgivaren bedömer självständigt utredarens slutsatser 

Arbetsgivaren bedömer självständigt utredarens slutsatser och ska utifrån 
dessa ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas. Detta ligger i ar-
betsgivarens arbetsledningsansvar. Är den anställde fackligt organiserad 
informeras berörd facklig organisation. 
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§ 153  Dnr 2016.88 042 
 
Delårsrapport per april 2016 för Jämtlands Räddningstjänstför-
bund 

Delårsrapport per 30 april 2016 har upprättats för Jämtlands Räddnings-
tjänstförbund. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att delårsrapporten godkänns. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Delårsrapporten godkänns. 
 
_____  
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§ 154 Dnr 2016.183 524 
 
Överlåtelse av ADSL-bod 

Strömsunds kommun äger sedan 2014 ett ADSL-nät som levererar bred-
bandstjänster till kommuninnevånare och företag. Nätet kommer att avveck-
las i takt med fiberutbyggnaden. I Görvik har kommunen en ADSL-bod som 
levererar bredbandstjänster till kunder i byn.  
 
Förenade Fiberbyar nr 1 Ekonomisk Förening arbetar med förberedelser för 
utbyggnad av fibernät i byarna Görvik och Sörviken. Förenade Fiberbyar 
har lämnat en muntlig förfrågan om att få överta ADSL-boden i Görvik för 
att använda den som nod för det blivande fibernätet. 
 
Bredbandssamordnarens förslag till beslut: 

1.  Strömsunds kommun överlåter ADSL-boden i Görvik till Förenade Fiber-
byar nr 1 Ekonomisk Förening under förutsättning att föreningen övertar 
kommunens anläggningsarrende för Strömsund Görvik 2:31.  

 
2.  Överlåtelsen sker i samband med att fibernätet är utbyggt och ska tas i 

drift.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt bredbandssam-
ordnarens förslag. 
 
Kommunstyrelens beslut 

1.  Strömsunds kommun överlåter ADSL-boden i Görvik till Förenade Fiber-
byar nr 1 Ekonomisk Förening under förutsättning att föreningen övertar 
kommunens anläggningsarrende för Strömsund Görvik 2:31.  

 
2.  Överlåtelsen sker i samband med att fibernätet är utbyggt och ska tas i 

drift.  
 
_____  
 
Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
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§ 155 Dnr 2016.189 041 
 
Prognos per 30 april 2016 för kommunstyrelsen  

Redovisning lämnas över prognoser per 30 april 2016 för kommunstyrelsens 
verksamheter, inkl. uppföljning av inriktnings- och effektmål. 
 

 

 
 
Ekonomichefen föreslår att kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhets-
nämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 30 april 2016 för 
alla verksamheter inom kommunstyrelsen.  Verksamhet med prognostiserat 
underskott ska analysera underskottet samt föreslå nödvändiga åtgärder för 
att bedriva verksamheten inom tilldelad budget. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomichefens 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner  
 prognoserna och måluppföljningen per 30 april 2016 för alla verksamhet-

er inom kommunstyrelsen.   
 
2. Verksamhet med prognostiserat underskott ska analysera underskottet 

samt föreslå nödvändiga åtgärder för att bedriva verksamheten inom till-
delad budget. 

 
_____  
Beslutsexp 
Verksamheterna 
 

Verksamhets-
prognos 

tkr april 
Kommunstyrelse  994
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 914
Teknik- och serviceförvaltning -312
Strömsund Turism 0
Kommunledningsförvaltning 0
Framtids- och utvecklingsförvaltning 392

Resultat- Resultatpå-
Affärsverksamhet AVA progn. april verkan km
Avfall 46 0
Vatten och avlopp 49 0
Summa 95 0























 
Uppföljning av inriktnings- och effektmål per sista april 2016 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Teknik- och serviceförvaltningen 

 
 

Inriktningsmål 2016 
 

Effektmål 2016 
 

Resultat april 2016 
 
Nivå 

Fortsatt god 
ekonomisk 
hushållning. 

Den förvaltade ytan ska 
minska, inkluderat eventuellt 
tillkommande ytor för 
förskola, m.m. 

Sålt: 0 m2        
Köpt: 0 m2 
Förhyrt: +145 m2 

Rivet: 0 m2     
Ny-/ombyggnad: 0 m2 
Total ökning: +145 m2 

 

Inte 
uppfyllt 

 

Organisationsförändringar 
inom kostverksamheten ska 
vara genomförda så att 
likvärdig produktion och 
service utförs i samtliga 
kommundelar, ett tillagnings-
kök per ort ska finnas. 
 

Ett produktionskök i 
Hammerdal planeras att vara 
genomfört 16-08-01. 
I Strömsund är det fortfarande 
oklart hur det blir med 
förskoleköken. Chef för BKU 
utreder. 

Inte 
uppfyllt 
 

Analys och kommentar: Målet om att minska lokalytor under 2016 kommer att uppfyllas trots 
ökning första tertialet. Några förhyrda lokaler kommer att sägas upp (ca 300 kvm) och några egna 
ägda lokaler rivas eller säljas (ca 800 kvm). Förslag på fler försäljningar kommer till juni månads 
möte (ca 1600 kvm). 
 
Energiförbrukningen 
ska minska. 

Energiförbrukningen ska 
minska med  
5 % inom VA-verksamheten 
jämfört med 2015. 

Förbrukning jan-apr 2015 var 
1 039 389 kWh. 
Förbrukning jan-apr 2016 var 
ca 1 051 000 kWh. Detta 
innebär att energiförbruk-
ningen ökat med 1,1 % 2016 
jmf med 2015. 
 

Inte 
uppfyllt 
 

Analys och kommentar: Handlingsplan togs fram under 2015 och antogs under hösten. Åtgärder är 
planerade att genomföras under 2016 men har inte hunnit gett verkan ännu. 

 
  



 

 
 

Strömsund Turism 
 
 

Inriktningsmål 2016 
 

Effektmål 2016 
 

Resultat per april 2016 
 
Nivå 

Beläggningen på 
Strömsunds camping 
ska, trots ekonomin i 
Europa, ligga på 
samma nivå som 2015. 
 

En beläggning på 26 000 
gästnätter. 

Redovisas vid årets slut.  

Stimulera etableringen 
av besöksnärings-
verksamheten. 

Ökning av nya företag inom 
besöksnäringen. 

Redovisas vid årets slut.  

 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 

 
 

Inriktningsmål 2016 
 

Effektmål 2016 
 

Resultat per april 2016 
 
Nivå 

God service och 
tillgänglighet i 
kommunhuset. 
 

90 % ska få svar inom två 
arbetsdagar på en enkel fråga 
via e-post. 

Redovisas vid årets slut.  

65 % ska få svar direkt på en 
enkel fråga via telefon. 

Redovisas vid årets slut.  

100 % ska uppge att de fick 
ett gott bemötande när de via 
telefon ställt en enkel fråga. 
 

Redovisas vid årets slut.  

Ungdomsarbetslös-
heten ska minska. 

Strömsunds kommun ska 
erbjuda minst 125 feriejobb 
under sommaren 2016. 

Redovisas per augusti.  

 
 

  



 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

 
 
Inriktningsmål 2016 

 
Effektmål 2016 

 
Resultat april 2016 

 
Nivå  

Inflyttningen ska öka. Strömsunds kommun ska ha 
ett positivt flyttnetto 2016. 

 

Flyttnettot per 2016-04-30 är 
totalt +1 person, -4 kvinnor 
och +5 män. 

Uppfyllt 

Analys och kommentar: 
Första tertialet 2016 uppvisar ett positivt flyttnetto på +1 person. Jämförbar period 2015 uppvisade ett 
negativt flyttnetto på -34 personer, -22 för kvinnor och -12 för män.  
Alla flickor och 
pojkar inom 
gymnasieskolan ska 
klara kunskaps-
kraven. 

Den genomsnittliga betygs-
poängen för flickor och pojkar 
som avslutar sin utbildning på 
gymnasieskolan ska överstiga 
riksnivån. 

Redovisas i september 2016  

Skillnaderna i den 
genomsnittliga betygs-
poängen mellan flickor och 
pojkar som avslutar sin 
utbildning i gymnasieskolan 
ska minska. 

Redovisas i september 2016  

Andelen flickor och pojkar 
som uppnår gymnasieexamen 
ska överstiga riksnivån. 

Redovisas i september 2016  

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

Redovisas i september 2016   

Integration av nya 
kommuninvånare. 

 

Resurscentrum för integration 
(RCI) ska genomföra 
välkomstsamtal med alla 
nyanlända flickor och pojkar. 

Redovisas i december 2016  

RCI ska genomföra utåt-
riktade informationsinsatser 
riktade till föreningar, 
allmänhet, arbetsplatser m.m 
minst en gång per månad. 

Redovisas i december 2016  

RCI ska genomföra inte-
grationsfrämjande grupp-
aktiviteter för nyanlända t ex 
temamöten, föräldragrupp, 
fördjupad samhällsorien-
tering för alla nyanlända. 

Redovisas i december 2016  
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§ 156 Dnr 2016.206 041 
 
Bokslutsprognos per 30 april 2016  

Kommunens resultatprognos uppgår till plus 7,5 mkr.  

Verksamheterna, driften, visar underskott på minus 2,7 mkr. 

Investeringarna uppgår till 62,3 mkr, inkl. bredband. 

De kommunala bolagen beräknar följande resultat: 
 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB plus 0 mkr 
Strömsunds Hyresbostäder AB plus 2,9 mkr 
Jämtlandsvärme AB plus 3,0 mkr 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1.  Bokslutsprognosen godkänns. 
 
2.  De nämnder som går med underskott måste aktivt arbeta med att 
 minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje 
 budgetuppföljning. 
 
_____ 
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§ 157 Dnr 2016.180 040 
 
Investeringsprognos per 30 april 2016 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat investeringsprognos 
per 30 april 2016. 
 
Yrkande  

Ordföranden föreslår att investeringsprognosen godkänns. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Investeringsprognosen godkänns. Bilaga 
 
_____ 
 
 
 

  



Total bud Bokfört Prognos Avvikelse Prel om-
2016 tom april bokslut 2016 budg. 2017

Kommunen totalt 82 197 5 637 62 287 19 910 19 910

Kommunen exkl. affärsverksamh. 40 073 3 371 21 789 18 284 18 284

Affärsverksamhet,  Avfall, vatten, 10 740 75 9 114 1 626 1 626
och avlopp (AVA)

Bredband 31 384 2 191 31 384 0 0

Finansiell investering

INVESTERINGSPROGNOS 2016 
 PER APRIL 



Kommunen exkl Affärsverksamhet
Investeringsbudget 2016, per objekt
Bokslutsprognos per april 2016

Kom- Objekt Budget Ombudget TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse
mentar 2016 2016 2016 2016 tom April bokslut

Kommunstyrelse
1 Ospecificerad investeringsbudget 4 455 6 437 -2 410 8 482 - 8 482
2 Central infrastruktur kommunal ledningsplats 450 450 - 450 0
3 Pott ny idrottshall, Strömsund 2 371 2 371 86 2 371 0
4 Beslut om samförläggning Bredband 258 258 - 0 258
5 Videokonferens, Folkets Hus 150 150 - 150 0

Teknik- och serviceförvaltning
6 Vägbelysning 1 195 1 195 228 1 195 0
7 Lekutrustning, utbyte Hoting 345 345 - 345 0
8 IT-kommunikationsutrustning mm Folkets Hus 49 49 - 49 0
9 Gemensam infrastruktur IT 441 441 - 441 0

10 IT-infrastruktur, utbyggnad och anpassning 700 700 - 700 0
11 Lokaleffektivisering skolor 252 252 - 0 252
12 Lokaleffektiv. skolor, Backe och Gäddede 5 000 2 393 7 393 - 393 7 000
13 Upprustning, Forsgården inkl projektering 76 76 - 76 0
14 Ombyggn. matsal, byte köksmaskiner V-dal 261 261 3 261 0
15 Nya förskoleplatser Strömsund 7 077 2 000 9 077 2 608 6 807 2 270
16 Renovering sporthall, Hjalmar Strömerskolan 1 250 1 173 2 423 176 2 423 0
17 Kokgryta med  installation, Vattudalsköket 190 190 165 165 25
18 Serveringsdisk, Vattudalsskolan 250 250 - 250 0
19 Diskinlämning, centralkök Hoting 144 144 105 105 39
20 Byte belysningsarmaturer, alla orter 1 000 305 1 305 - 1 305 0
21 Byte golvbeläggning, simhall Hoting 400 400 - 400 0
22 Motorvärmare Soltorpet, Hammerdal 100 100 - 100 0
23 Regn/vindskydd förskolor 120 120 - 192 -72
24 Brandskyddsåtgärder 730 730 - 730 0
25 Markiser, särskilda boenden 1 200 1 200 - 1 200 0
26 Multiplog 135 135 - 135 0
27 SAGA-lokalen, upprustning av den 275 275 - 275 0

Framtids- o utvecklingsförvaltning
28 Infrastruktur datoranvändare 27 27 - 27 0
29 Renovering stolar aula, Hjalmar Strömerskolan 35 35 - 5 30
30 Billiftar 2 st, Hjalmar Strömer 160 160 - 160 0

Barn- och utbildningsförvaltning
31 Utrustning skolgård, Bredgårdsskolan 45 45 - 45 0
32 Videokonferensanläggning 2 st 83 83 - 83 0
33 IT-miljö, uppdatera WIFI och IT-standard, BUF 60 60 - 60 0
34 Markiser, gula skolan 60 60 - 60 0
35 Markiser, Vattudal 60 60 - 60 0

Vård- och socialförvaltning
36 Carport bilar 91 91 - 91 0
37 Trådlös uppkoppling 200 200 - 200 0
38 Carport Norrgård, 280 280 - 280 0
39 IT-stöd e-tjänster 200 200 - 200 0

Summa investeringsutgifter 15 020 25 053 0 40 073 3 371 21 789 18 284
Summa investeringsinkomster
Summa nettoinvestering 15 020 25 053 0 40 073 3 371 21 789 18 284
Totala nettoinvesteringar 2016 21 789



Kommentarer
1 Ospecificerad investeringsbudget, beslutas av KS. Resterande ombudgeteras till 2017.
2 Påbörjats och tänkt vara klart till årsskiftet för alla parter, räddningstjänst har redan flyttat in.
3 Förbrukas under året. 
4 Kommer att utnyttjas för läglighetsinvesteringar, resterande ombudgeteras till 2017.
5 Anläggningen är beställd.

6 Beräknas bli klart i slutet av året
7 Klar under sommaren
8 Kommer att bli klart till midsommar
9 Klart under september/oktober

10 Kommer att bli klart innan årsskiftet
11 Se lokaleffektivisering skolor Backe och Gäddede
12 Projektering Gäddede
13 Kommer att fullföljas i år, uteplatsen som återstår.
14 Klart till hösten (görs under skollovet), 
15 Hus A blir klart 3/6, i höst kommer arbetet med Hus B och markarbeten påbörjas.
16 Upphandling pågår, kommer att förbrukas under året.
17 Klart
18 Klar till hösten (görs under sommarlov)
19 Klart
20 Pågår under hela året kostnader löper på beställningar gjorda och priser intagna på nya delar.
21 Ej påbörjad
22 Projektering pågår.
23

24 En del avslutas nu i maj, kostnad i juni.
25 Klar innan hösten, ligger ute som upphandling maj ut.
26 Avtal påskrivet, levereras under året. 
27 Blir klart i år.

28 Arbetet pågår under hela 2016
29 Klara, beställt extra tyg som backup.
30 Tagit fram kostnadsförslag, inköps under året

31 Arbetet kommer att slutföras under året. 
32 Utredning pågår, investeringen kommer att slutföras under året. 
33 Investeringen kommer att slutföras under året. 
34 Avvaktar fönsterbyte. 
35 Arbetet kommer att slutföras under året. 

36 Klart under 2016
37 Klart under 2016
38 Klart under 2016
39 Klart under 2016

Fått bygglov, klart till sommaren. Fördyrning då ursprunligt cykeltak inte 
uppfyllde funktionen samtidigt som markarbeten och ramp behövs. 
Rampen måste även handikappsanpassas.



Affärsverksamhet
Investeringsbudget 2016, per objekt
Investeringsprognos per 2016-04-30

Komm-Objekt Budget Ombudg TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse
entar 2016 2016 2016 2016 tom apr bokslut

KOMMUNSTYRELSE

Avfall, vatten och avlopp (AVA)
1 Rörströms VA-verk, rening 1 030 1 030 500 530
2 Vattenskyddsområde etapp 1 75 75 75 0
3 Vattenskyddsområde etapp 2 195 195 75 120
4 Vattenskyddsområden, etapp 3 300 300 0 300
5 Bevakning/larm va-avlopp 1 676 1 676 1 000 676
6 Gäddede reningsverk, effektivisering slam 0 0 0
7 Effektivisering slam, reningsanl. Norråker 420 420 420 0
8 Vattentäkt, Hoting 64 64 64 0
9 Strömsunds avloppsreningsverk, åtgärder för utsläppsvärden 6 000 6 000 6 000

10 Luftbehandlingsanläggning, Hammerdals RV,ny 460 460 38 460
11 Luftbehandlingsanläggning, Hotings RV, ny 350 350 37 350
12 Överbyggnad kärlavfall, Lindens ÅVC 170 170 170

Summa investeringsutgifter   0 3 760 0 10 740 75 9 114 1 626
Summa investeringsinkomster 0
Summa nettoinvesteringar 0 3 760 0 10 740 75 9 114 1 626
Totala nettoinvesteringar 2016 9 114

Kommentarer
1

2 Inget beslut från Länsstyrelsen än.
3 Avvaktar beslut från Lst på etapp 1 innan arbetet går vidare.
4 Ej påbörjat
5 Arbete pågår och vi tittar för tillfället på en ny plattform.
6 Klart.
7 Pågår.
8 Pågår. Utredning visar att beredning av vattnet i det nya borrhålet måste till, vilket medel äskas för till 2017.
9 Utredning och förslag på åtgärder klara, men nytt tillstånd måste sökas innan ombyggnation.

10 Upphandling avbruten. Mycket dyrare än beviljade medel.
11 Upphandling avbruten. Mycket dyrare än beviljade medel.

Det totala anslaget för båda anläggningarna ska användas till Hammerdal, men ny upphandling ska ut. För Hotings rv
äskas nya medel till 2017.

12 Ej påbörjat

Bredband
Investeringsbudget 2016, per objekt
Investeringsprognos 2016 per 16-04-30

Kom- Objekt Budget Ombudg TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse
mentar 2016 2016 2016 2016 tom apr bosklut

Bredband
1. Fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk 23 986 9 496 33 482 2 094 33 482 0
2. Bidrag fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk -3 986 -3 986 -3 986 0
3. Stekenjokk, fiber 4 595 4 595 97 4 595 0
4. Stekenjokk, investeringsbidr., bygdemedel -2 707 -2 707 -2 707 0

Summa investeringsutgifter   23 986 11 384 0 38 077 2 191 38 077 0
Summa investeringsinkomster -3 986 -6 693 -6 693 0
Summa nettoinvesteringar 20 000 11 384 0 31 384 2 191 31 384 0
Totala nettoinvesteringar 2016 31 384 0

Kommentar
1 Beräknad användning under året.
2 Bidragsdel
3
4 Kvarvarande investeringsbidrag. Används under året, se punkt 3.

Installation av filter är utförda, men ingen faktura kommit än. Kolfilter måste installeras. Fungerar inte 
denna lösning måste vi gå vidare.

Beräknas vara klart under året. Kvarvarande investeringsbidrag är 2707 kr. Kommunens andel av Stekenjokk är 1888.



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-05-31  56  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 158 Dnr 2016.181 040 
 
Finansrapport per 30 april 2016 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat finansrapport 
för kommunkoncernen per 30 april 2016. 
 
Yrkande  

Ordföranden föreslår att finansrapporten godkänns. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Finansrapporten godkänns. Bilaga 
 
_____  
 

  



Finansrapport kommunkoncernen per 2016-04-30
Medellikviditet, mkr Pensionsstiftelsen:  Ekonomichefens kommentarer
Bank April Aug Dec Analys av stiftelsen pågår. Under juni 2016 kommer slutredovisning
Kommunen 26 och styrelsen ska ta beslut om hur den framtida förvaltningen
Str. Hyresbost. AB 3 ska formas. Stiftelsen är utdelningsbar från och med bokslut 2015.
Jämtlandsvärme AB 8 Vid behov begär kommunen utdelning, som hanteras av styrelsen.
SUAB 4 Totalt överfört kapital per 2015-12-31     183 mkr
Totalt 41 0 0 Kapitalets värde per 2016-04-30            206 mkr        
Låneskuld, mkr Räntebindningstid lån

Apr16 2015
Str. Hyresbost. AB 41 33
Jämtlandsvärme AB 46 53
Totalt 87 85

Löptid lån %
Policy SHB JVAB

< 1 år 0-20 0 14
1-2 år 0-20 0 13
2-3 år 0-20 44 15
3-4 år 0-20 17 11
4-5 år 0-20 21 18 Pensionsskuld kommunen, mkr
5-6 år 0-20 18 18 Prel 16 2015
6-7 år 0-20 0 0 Total pensionsskuld, inkl löneskatt 220 245
7-8 år 0-20 0 11
8-9 år 0-20 0 0 Andra avsättningar kommunen, mkr Prel 16 2015
9-10 år 0-20 0 0 Återställn deponi, bostadsdelegation etc 24 33

Kräver likviditet vid utbetalning!
Borgensförbindelser kommunen, mkr Vägd genomsnittlig ränta 
Bokslut 2015 94 SHB JVAB Placeringar kommunen, mkr
Nya åtaganden 2016 8 Samtliga lån 1,45 % 1,30 % Kortfristiga
Lösta/amorterade åtaganden 2016 -6 Lägsta ränta 0,64 % 0,46 % Fastränta, specialinlåning 73
Infriade åtaganden 2016 - Högsta ränta 2,38 % 4,12 % Långfristiga

96 Antal lån 6 st. 8 st. Förlagslån 2
 - varav de kommunala bolagen 87 Totalt 75

Sign.
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Sammanfattning koncernen: 
Andra affärsbanker har börjat ta betalt för inlåning. Vi 
betalar än så länge inte för vår inlåning, dvs ingen 
räntekostnad för positiva saldon på våra bankkonton. 
Sedan våren 2015 har vi noll procent i inlåningsränta. 

Kommunen: 
Likviditeten är fortfarande god i kommunen. Vi planerar 
årets överföring av medel till pensionsstiftelsen i slutet 
av året, dvs amortering av pensionsskuld med 12,5 mkr 
enligt finansiellt mål. Därefter finns inga beslut om 
ytterligare överföring.  

Strömsunds Hyresbostäder AB: 
Nyupplåning av 8 mkr för att köpa en hyresfastighet i 
Hammerdal.  
Beviljad borgen: 55 mkr. Nyttjad borgen: 40,5 mkr. 

Jämtlandsvärme AB: 
Lån på 6 mkr löstes under januari 2016. Ny sträckning 
för en huvudkulvert planeras påbörjas samt en ny 
spetsoljepanna i Rossön ska installeras med start under 
juni månad. Dessa två investeringar kräver ingen 
nyupplåning. 
Beviljad borgen: 66,6 mkr. Nyttjad borgen: 46,4 mkr.  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-05-31  57  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 159 Dnr 2016.157 041 
 
Budgetdirektiv och budgetramar 2017 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har lämnat kommentarer till bud-
getramar för 2017. Bilaga 1 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat förslag till politiska 
prioriteringar för åren 2017-2018 samt budgetram 2017. Bilaga 2 
 
Centerpartiet och Moderaterna har lämnat förslag till politiska prioriteringar 
för åren 2017-2018 samt budgetram 2017. Bilaga 3 
 
Yrkanden 

* Susanne Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta Social-
demokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och bud-
getramar 2017. 
 
* Göran Espmark (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta Centerpar-
tiets och Moderaternas förslag till budgetdirektiv och budgetramar 2017. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och 
budgetramar 2017 antas. Bilaga 2. 
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Göran Espmark (c), Eira Roos (c), Håkan Espmark (m), Simon Högberg (m), 
Hans Elmbjer (sd) och Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Göran Espmarks yrkande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 2 
Datum 
2016-05-04 

Förvaltning Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Veronica Hjorter Stenklyft 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelse 

Kommentarer till budgetramar år 2017 

Grundmodellen för verksamheternas budgetramar är baserade på följande: 

Finansiella mål 

• Resultatmål +7,7 mkr överskott, vilket motsvarar 1 % av skatteintäk-
ter och generella statsbidrag

• Investeringar max 23,5 mkr, inkl affärsverksamheten. Beslutade om-
budgeteringar från föregående år tillkommer. Bredbandsinveste-
ringar genom Servanet AB hanteras separat.

Skatter och bidrag 

Totala skattemedel bygger på senaste prognos från SKL per 2016-04-28 
med oförändrad skattesats på 22,72 samt regeringens förslag per 2016-04-13 
att tillskjuta 10 miljarder till kommunsektorn. Strömsunds kommun erhål-
ler preliminärt 20,1 mkr. 

Befolkningsminskningen budgeteras till minus 150 personer (påverkade 
budget 2016 med minus 179 invånare, och budget 2015 med minus 127 in-
vånare). 

Finansnetto 

Finansiella intäkter uppskattas till 0,5 mkr och består av placeringar av 
fortsatt överskott i kassalikviditeten.  

Räntekostnader för pensionsskulden beräknar vi till 14 mkr enligt senaste 
pensionsskuldsprognosen per 2015-12-12 från KPA. Inga övriga räntekost-
nader finns. 

Kompensation kostnadsökningar 

Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges rambudgetbeslut 
§ 54 per 2015-06-10, minskat med ej ramhöjande poster, och ramjusterings-
beslut till och med fullmäktige per 2016-04-20. 

Verksamhetsramarna är uppräknade för lönekostnader och övrig förbruk-
ning enligt PKV, prisindex kommunal verksamhet, med 3,3 %. Beräkning-
en uppgår till 26,8 mkr.  

Bilaga 1



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 2 
Datum 
2016-05-04 

Förvaltning Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Veronica Hjorter Stenklyft 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelse 

Ingen demografisk anpassning 

Ingen demografisk anpassning är gjord för 2017, och därmed har vi inte 
specialbeställt någon befolkningsprognos från SCB. 

Grundmodellen före politisk beredning 

Total driftsram är 767 mkr. Årets fördelningsutrymme är negativt och 
uppgår till -3 792 tkr före politiska prioriteringar och beslut, dvs före ev 
generella besparingar och ramjusteringar. 

Affärsverksamheten (vatten/avlopp och renhållning) och fastighetsför-
valtningen har liksom tidigare år en nollbudget, dvs de ska vara fullt in-
täktsfinansierade. 



Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets 

Politiska prioriteringar 
2017-2018 

Budgetram 2017 
för Strömsunds kommun 

Bilaga 2 
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Det ska vara lätt att leva i Strömsunds kommun 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill utveckla Strömsunds kommun på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Vi vill skapa en framåtanda och en bärkraft som ger förutsätt-
ningar för alla invånare att leva ett gott liv. Vi vill skapa en kommun där människor 
känner trygghet i att leva, bo och röra sig fritt samtidigt som vi ska bidra till en mer 
solidarisk fördelning av kommunens samlade resurser. 

Vår gemensamma vision är att ge alla kommuninvånare lika goda möjligheter – jäm-
likhet, rättvisa och solidaritet är förutsättningar för hållbar utveckling. Det innefattar 
att värna om miljön, bekämpa orättvisor, bejaka mångfalden och därmed skapa en 
social hållbarhet. Vi ska ha en bärkraftig ekonomi som skapar förutsättningar för 
morgondagens välfärd. 

Vi vill att alla ska få vara med och bygga framtiden. Oavsett varifrån man kommer har 
man en plats att fylla i vår kommun. I vår vision finns inte främlingsrädsla och diskri-
minering eftersom vi vet att alla behövs. Alla människor ska mötas med respekt, ing-
en ska bli lämnad utanför. Vi sätter barnen främst, därför prioriterar vi att hålla hög 
kvalitet på förskola och skola. Vi vill ta tillvara människors kunskaper, nyfikenhet och 
erfarenheter och ge utrymme för individers kreativitet. 

Jämlikhet och trygghet är förutsättningar för jämställdhet och frihet. Alla invånare ska 
ges möjlighet att delta i den demokratiska processen och göra sin röst hörd. Genom 
medborgardialog i olika former vill vi styra kommunen och fatta beslut utifrån bra un-
derlag där kommunens invånare haft möjlighet att lämna synpunkter.  

Flyktingsituationen under 2015 satte våra verksamheter på prov. 650 asylsökande 
bor nu i vår kommun. De är människor med olika kompetenser och framtidsdrömmar. 
Regeringen delade i december 2015 ut ett extra statsbidrag på 30,2 mkr till kommu-
nen som kompensation för det höga flyktingmottagandet. Ett välbehövligt tillskott för 
fortsatt integrationsarbete. Rätt hanterat kan denna inflyttning vara lösningen på 
framtida befolkningsutveckling och kompetensförsörjningsbehov.    

Kommuninvånarna ska bemötas som hela människor och ses utifrån hela sin livssi-
tuation. De kommunala verksamheterna måste vara tillgängliga, serviceinriktade, 
rättssäkra och präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att nyttja befintliga resur-
ser på ett effektivt sätt. Verksamheterna inom Strömsunds kommun finns till för invå-
narna – inte tvärtom. Att företräda kommunens invånare är ett stort förtroende som vi 
ska förvalta med största respekt och ansvar. 

Susanne Hansson (S) Peter Frost (V) 
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Ledning och styrning 

 

Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för Strömsunds 
kommun och bolagsstyrelser. Budgeten anger kommunfullmäktiges viktigaste inrikt-
ningar och prioriteringar. Inriktningar och prioriterade mål i budgeten ska brytas ned 
och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna. Planer, program och policyer 
som kommunfullmäktige antagit är underordnade budgeten och har en stödjande 
funktion. De prioriterade målen har en tidshorisont över hela mandatperioden om inte 
annat anges. Måluppfyllelse eftersträvas snarast möjligt. Revidering av de priorite-
rade målen sker årligen genom ett nytt budgetbeslut. Förvaltningar och bolag ska ha 
samma följsamhet mot budgetens inriktningar och prioriterade mål. 

Varje nämnd och styrelse har ansvaret för att genomföra fullmäktiges inriktningar och 
prioriterade mål och ta fram effektmål för verksamheten. Nämnder och styrelser ska 
samverka i arbetet med kommunfullmäktiges budget och prioriterade mål. Alla verk-
samheter ska var och en ta ansvar för de övergripande målen. Därefter gör de priori-
teringar och formuleringar utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. Sedan 
kan nämnderna/styrelserna uppdra till förvaltning/bolag att ta fram budgetför-
slag/affärsplan. Förslaget ska baseras på inriktningsdokumentet och innehålla kon-
kreta och mätbara mål samt ange hur målen ska nås. 

Budgetförslaget/affärsplanen behandlas och beslutas av nämnden/styrelsen och blir 
länken mellan politik och förvaltning, även om det formella ansvaret alltid ligger hos 
nämnden/styrelsen. 

Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning av dels den egna verksamhetens 
uppdrag som beskrivs i reglemente respektive ägardirektiv, dels kommunfullmäktiges 
prioriterade mål och inriktningar. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat 
men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och 
vad det betyder för den egna verksamheten och Strömsunds kommun som helhet. 

Hållbar välfärd 
En kommun med stor geografisk yta och med människor boende i hela kommunen 
ställer krav på att basfunktioner så som vård och utbildning ska fungera. Därför 
kommer de ekonomiska förutsättningarna även för 2017 att vara en utmaning. Då 
marknaden saknar investeringsvilja i vår del av landet och kommunala medel ska 
täcka upp för kostnader för nödvändiga satsningar, får det stora ekonomiska konse-
kvenser. Ett exempel är utbyggnad av fibernät, som är en förutsättning för nä-

Kommunfullmäktiges 
beslut om budget 

KFs inriktningar och mål 
för mandatperioden 

Nämnder och styrelser 
bryter ner KFs inrikt-
ningar och mål till  
effektmål 

Uppföljning, utvärde-
ring & analys i 
nämnd/styrelse 

Årsredovisning 
Kommunfullmäktige be-
handlar årsredovisning 
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ringslivets utveckling. Vi bygger nu vårt egna stadsnät och har avsatt ytterli-
gare 20 mkr under 2016 till bredbandsutbyggnad. Vi jobbar aktivt för att minska 
arbetslösheten och stärka människors förmåga till egen försörjning. Kommande ge-
nerationsskifte inom både den offentliga verksamheten och inom näringslivet behö-
ver tas på allvar och här är den stora utmaningen hur vi ska kunna behålla, utbilda 
och skapa meningsfull sysselsättning till våra ungdomar för att vi ska klara arbets-
kraftsförsörjningen framöver. Det är därför viktigt att genomföra den vision som finns i 
det personalpolitiska programmet; ”Strömsunds kommun är en attraktiv arbetsgi-
vare med goda hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av arbets-
glädje och bra resultat”. 
 
Förstärkningar av arbetsmarknadsenheten (AME) med ungdomsanställningar och 
tillsättande av en handledare för praktikanter under 2016 ska bidra till att skapa 
sysselsättning för ungdomar och de som står långt från arbetsmarknaden.  
 
I en attraktiv kommun krävs ett levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter 
för såväl barn/ungdomar som vuxna. Det är en viktig faktor, förutom kommunal ser-
vice, när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort för nyinflyttade. Un-
der 2017 ska en ny idrottshall stå klar i Strömsund. 
 
I en attraktiv kommun finns goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Då krävs 
tillgång till bostäder, goda kommunikationer på väg, järnväg och med flyg men också 
övrig infrastruktur i form av telefoni och bredband med hög kapacitet. 
 
 
Övergripande mål 2017-2018 
• Fortsatt god ekonomisk hushållning 
• Utvecklad samverkan med näringslivet 
• Attraktiv kommun med hög livskvalitet 
• Motverka ungdomsarbetslöshet 
• Utveckling av framtidens skola 
• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor 
• Utvecklad dialog med kommuninvånarna 
• Integration av nya kommuninvånare 
• Ökad jämställdhet och tillgänglighet 

 
 

Budgetförutsättningar 2017 
Kommunens ekonomiska förutsättningar har försämrats till följd av det nya skatteut-
jämningssystemet. Regeringens satsningar på kommuner och landsting med 10 mil-
jarder kronor från 2017 följt av viktiga reformer bidrar till förmildrande ekonomiska 
konsekvenser. För Strömsunds kommun innebär det ca 20 miljoner kronor för 2017. 
 
Skatteintäkterna till kommunen håller inte samma takt som kostnadsutvecklingen. 
Trots ökade statsbidrag 2017 behöver kommunen höja inkomstskatten med 50 öre till 
23,22 procent. Det ger cirka tio miljoner extra till den kommunala verksamheten 
2017. De långa avstånden i vår kommun gör att verksamhetens kostnader inom till 
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exempel vård, skola och omsorg blir hög då vi behöver fler enheter på en stor geo-
grafisk yta.  
 
Kommunens verksamheter kan ha olika behov av resurser utifrån lokala förhållan-
den. Det är därför angeläget att genomföra en översyn av resursfördelningen och 
göra korrigeringar om så behövs.  
 
Prioriterat mål 

• Respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvars-
område. 

 
 
Finansiella mål för 2017 
Budgeten utgår från följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 
 
• Resultatmål +8 mkr.  
• Investeringar 23,5 mkr förutom ombudgeteringar från föregående år. 
• Inga avsättningar görs till pensionsstiftelsen under 2017.  

 
Framtidens utmaningar och utvecklingsområden 
Den i särklass största utmaningen är att öka inflyttningen till kommunen. Flyktingsitu-
ationen under 2015 gjorde att fick vi över 600 asylsökande i kommunen. Ett lyckat 
integrationsarbete kan leda till att flera av våra nyanlända väljer att stanna kvar i 
kommunen och bli en tillgång på arbetsmarknaden. Stundande pensionsavgångar 
lämnar öppningar på arbetsmarknaden som kan bli en utvecklingsmöjlighet. Kommu-
nen är attraktiv och har mycket att erbjuda nya invånare men tidigare har bristen på 
arbetstillfällen hindrat inflyttningen. Situationen är densamma i flera andra kommuner 
så det krävs ett fortsatt offensivt arbete för att skapa förutsättningar för nya familjer 
att flytta hit. 
 
Ett jämställt samhälle uppfattas av omvärlden som mer attraktivt än ett samhälle som 
är ojämställt. Jämställdhetsintegrering kan användas som en konkurrensfördel i 
marknadsföringen av kommunen och öka inflyttningen av unga kvinnor och män. 
Den förväntade arbetskraftsbristen till följd av de stora pensionsavgångarna ökar 
kraven på attraktionskraft hos kommunerna. Det kommer att bli avgörande för vilka 
kommuner som kommer att lyckas i rekryteringsarbetet. Därför fortsätter vi att arbeta 
för ökad jämställdhet inom kommunen och ser det som en tillväxtfaktor. 
 
En förutsättning för inflyttning är att kunna upprätthålla en god nivå på service i de 
olika kommundelarna. För att lyckas måste kommunen i större utsträckning sam-
verka med olika lokala aktörer, som till exempel ideella organisationer och förenings-
livet.  
 
Nybyggnation av bostäder har förekommit i relativt liten omfattning. Strandskydds-
dispensen kan öppna upp för fler byggen av bostäder i attraktiva sjönära områden. 
Allmännyttans bostäder måste moderniseras för att attrahera målgrupper med andra 
krav.  
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Prioriterat mål 

• Inflyttningen ska öka.  
• Utveckla nya sätt att behålla service i en glest befolkad kommun. 

 
 
 

Omsorgen om individer och familjer 
Kommunens uppgift är att främja jämlika levnadsvillkor för kommuninvånarna. Väl-
färdsarbetet ska vara inriktat på att stärka individernas egna förmågor. För att minska 
behoven av institutionsvård ska uppsökande och tidigt förebyggande insatser priori-
teras, för såväl barn och unga som exempelvis vuxna med missbruksproblem. Sam-
verkan mellan socialtjänstens alla delar måste utvecklas.  
 
Arbetet med att finna nya vägar till sysselsättning för personer som är långvarigt be-
roende av försörjningsstöd ska fortsätta inom Arbetsmarknadsenheten. Den sociala 
ekonomins organisationer är en viktig samarbetspart. Kommunens stöd till Migrat-
ionscenters verksamhet skapar sysselsättning för ett 20-tal personer som tidigare 
stått långt från arbetsmarknaden. 
 
Samverkan med familje-/barnavårdscentraler och förskolor ska vidareutvecklas så att 
barn i riskzonen uppmärksammas tidigt. Skolan och socialtjänsten ska tillsammans 
arbeta förebyggande till stöd för våra barn och ungdomar. Föräldrar till unga i riskzo-
nen ska stödjas med tidiga insatser. Generellt prioriterad målgrupp är ungdomar mel-
lan 16 och 24 år som inte studerar, arbetar eller aktivt söker arbete. Ett länsprojekt 
pågår, UVAS – Unga som varken arbetar eller studerar – där Strömsunds kommun 
medverkar. DUA – Delegationen för unga till arbete – är ett annat exempel där 
Strömsund samverkar med Arbetsförmedlingen för att minska ungdomsarbetslöshet-
en. Under 2016 införs Ungdomsanställningar, vilket innebär att kommunen anställer 
ungdomar under en sexmånadersperiod. De anställda får då möjlighet att introduce-
ras på arbetsmarknaden och anställningen kan kombineras med studier. 
 
Institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar utgör en stor del av Individ- och 
Familjeomsorgens kostnader. Det är brist på vanliga familjehem i länet och många 
placeringar sker därför på andra håll i landet, vilket fördyrar placeringarna. För indivi-
den kan det också vara en fördel att ha nära till familj och kunna gå kvar i samma 
skola. Länets samtliga kommuner samverkar i att värva och utbilda fler familjehem 
inom länets gränser. 
 
 
Prioriterade mål 
• Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och 

unga samt vuxna med missbruksproblem. 
• Kommuninvånarnas förmåga till egen försörjning ska stärkas. 
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Fritid 
Kommunen ska medverka till ett starkt, levande och lokalt förankrat föreningsliv. Det 
ska främja jämställdhet, delaktighet, integration, folkhälsa och genomsyras av ett tyd-
ligt barn- och ungdomsperspektiv. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska 
kunna delta i fritidsaktiviteter tillsammans med andra. 
 
Föreningslivet i kommunen skapar ett brett utbud av aktiviteter. Den insats som de 
ideella föreningarna bidrar med till kommunens barn, unga och nyanlända invånare 
är oerhört värdefullt. Det finns ca 300 föreningar i Strömsunds kommun som var och 
en på sitt sätt bedriver meningsfull verksamhet för våra invånare.  
 
Efter ett initiativ från det lokala företaget Engcon och Teknikcollege har kommunen 
bidragit till att Teknikhuset öppnat i Strömsund. Syftet är att stimulera unga uppfin-
nare och teknikintresserade barn och ungdomar. Verksamheten bedrivs på flera orter 
i kommunen då Teknikhuset reser ut till skolorna med sina aktiviteter. Aktiviteten är 
ett bra komplement till idrottsföreningarnas verksamheter.  
 
Engagemang och arbete i olika föreningar har flera fördelar. Det är ett socialt inslag i 
vardagen då man träffar människor utanför familjekretsen, skolklassen eller arbetet. 
Det är gemenskap och socialt sammanhang som har betydelse för ungdomars själv-
känsla. Inom idrottsföreningar ser man ungdomar engagera sig och utbilda sig till 
ledare och bli en förebild för andra ungdomar.  
 
Föreningsbidragen är en välriktad investering i det förebyggande folkhälsoarbetet. 
Föreningsbidrag ska vara kopplat till arbete med mångfald, jämställdhet och annat 
arbete som motverkar negativa normbildningar i samhället. Bidragen till samlingslo-
kaler i kommunen likaså. Här skapas mötesplatser för olika aktiviteter och föreningar 
i byarna runt om i kommunen. Kommunens nolltaxa spelar en viktig roll för att skapa 
mötesplatser till föreningslivet. 
 
Friluftsbadet i Strömsund är en oas för både kommuninvånare och turister. Möjlig-
heten till bad och motion i tempererat vatten uppskattas vilket vi också vill värna. Vi 
vet att Strömsunds kommun är en kommun med hög barnfattigdom jämfört med öv-
riga länet. Det innebär för många barnfamiljer att semestrarna tillbringas på hemma-
plan. Ett kostnadsfritt alternativ med friluftsbad fyller därför ytterligare funktioner.  
 
Prioriterade mål 
• Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka. 
• Föreningar med bidrag från kommunen ska erbjuda verksamhet för alla kvinnor, 

män, flickor och pojkar. 
 

 
Folkhälsa 
En befolkning som mår bra är det viktigaste för en hållbar utveckling av Strömsunds 
kommun. Folkhälsa handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Ohälsan slår hårdast mot 
de mest utsatta och det drabbar också barnen och den är intimt kopplad till barnfat-
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tigdom. I Strömsunds kommun lever vart femte barn i fattiga familjer1. Vi vill motverka 
ökade skillnader mellan människor och sträva efter jämlikhet i hälsa – särskilt riktat 
mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Ohälsans klasstrappa ska bort! 
 
Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga i vår kommun. Region Jämtland Härjedalen 
och Strömsunds kommun ska tillsammans starta en ungdomsmottagning i Ström-
sund för att öka tillgängligheten för ungdomarna som bor långt från Östersund. 
 
Kommunfullmäktige antog 2011 ett folkhälsoprogram med mål och inriktningar för hur 
vi ska minska ohälsan i kommunen. Folkhälsoprogrammet följs årligen upp i Folkhäl-
sorådets Välfärdsbokslut. Alla nämnder och styrelser ska ta ansvar för genomföran-
det av Folkhälsoprogrammet. 
 
Prioriterat mål 
• Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska. 

 
 

Vård och omsorg 
Våra äldre invånare och personer med funktionsnedsättningar ska känna sig trygga i 
vår kommun. De som behöver hjälp ska få insatser utifrån behov. Alla insatser ska 
utformas och utföras med respekt för brukarens/vårdtagarens självbestämmande och 
integritet. Insatserna ska vara individuellt anpassade och syfta till att stärka indivi-
dens egna resurser. Gott bemötande, stimulans och aktiviteter bevarar hälsa, själv-
bestämmande och minskar läkemedelskonsumtionen. Förebyggande insatser för att 
motverka isolering är viktigt, därför måste möjligheterna att delta i sociala aktiviteter 
och möjligheterna att vistas utomhus öka. Måltiderna ska följa matpolicyns intention-
er.  
 
Allt fler väljer att bo kvar i sina egna hem även när behoven av insatser ökar. Det 
ställer höga krav på kommunens hemtjänst och hemsjukvård. Strömsunds kommun 
ska erbjuda en kvalitativt säkerställd hemsjukvård till vårdtagare i ordinärt och särskilt 
boende i nära samarbete med regionen. Ofta finns en make eller maka hemma och 
vårdar sin livskamrat. För att stödja anhörigvårdarna finns avlastningsplatser i alla 
kommundelar. Där kan man mera flexibelt möta de olika behov av avlastning som 
anhörigvårdaren har. Anhörigvårdaren ska känna till att man kan vända sig till kom-
munen för att få hjälp. 
 
Ett socialt innehåll i vardagen är bra för hälsan hos både ung som gammal. I sam-
hället finns frivilligorganisationer och studieförbund som kan bidra med insatser och 
skapa aktiviteter inom de särskilda boendeformerna. Musik- och kulturskolan kan 
tillföra stort mervärde genom diverse kulturinslag.  
 
Det behövs en större bredd av boendeformer, t ex trygghetsboenden, som är anpas-
sade utifrån människors olika behov av assistans, social gemenskap och trygghet. 
Strömsunds hyresbostäder ska aktivt arbeta för att tillgången på bostäder med god 
tillgänglighet ökar. 
 

                                                 
1 Rädda Barnens statistik. 
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 Prioriterade mål 
• Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka. 
• Tillgängligheten i det kommunala bostadsbolagets bostäder ska öka. 
 
 
Utbildning 
Alla barn, ungdomar och vuxna ska ges möjligheter att genom ett livslångt lärande 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill att alla barn, oavsett barnets förutsätt-
ningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kun-
skapsmålen. Vi vill ha trygga förskolor, fritidshem och skolor med god pedagogisk 
omsorg. Det är avgörande för elevernas resultat att lärarna har höga förväntningar på 
alla barn och utgår från att alla vill och kan lära. Skolan ska arbeta mot mobbning, 
diskriminering och kränkningar utifrån framtagna planer. 
Vi har nolltolerans mot mobbning!  
 
I förskolan ska personal och resurser dimensioneras utifrån barnens och gruppens 
behov och föräldrarnas arbetstider. Förskolans/fritidshemmens öppettider ska vara 
anpassade efter familjernas behov av omsorg. Efterfrågan på barnomsorg på kvällar, 
nätter och helger har ökat. 
 
Förskolan ska vara trygg och lärorik för alla barn som deltar och den ska lägga grun-
den för det livslånga lärandet. Man ska utgå från en helhetssyn på barnet och bar-
nets behov dvs omsorg, utveckling och lärande ska bilda en enhet. 
 
Gymnasieskolan ska hålla hög kvalitet och vara attraktiv för våra ungdomar i konkur-
rensen med andra utbildningsanordnare. Ungdomarna ska känna en vilja att stanna 
kvar i Strömsunds kommun i stället för att läsa på gymnasium på andra orter. Sats-
ningarna på teknik- och vårdcollege är ett led i arbetet att höja kvaliteten på utbild-
ningen och därmed ökar konkurrensfördelarna i förhållande till andra utbildningsan-
ordnare. För att ytterligare jobba med kvaliteten på gymnasieskolan tillsätts en kvali-
tetsutvecklare under 2016. 
 
För att stärka Hjalmar Strömer skolan i konkurrensen om gymnasieeleverna erbjuder 
skolan körkortsutbildning och körlektioner. Det är ofta en förutsättning att ha körkort 
för att kunna arbeta i glesbygd och med denna satsning blir studenterna mer attraktiv 
på arbetsmarknaden efter avslutade studier. 
 
Lärlingsutbildningar erbjuds som ett alternativ och fortsätter utvecklas. Studier i kom-
bination med arbetsplatsförlagd utbildning är en studieform som efterfrågas.  
 
Vi har en relativt låg andel som går vidare till högre studier i vår kommun. Det finns 
ett tydligt köns- och klassmönster när det gäller vilka som påbörjar akademiska stu-
dier eller yrkesinriktade studier. Gymnasieskolan måste arbeta för att bryta detta 
mönster och uppmuntra till otraditionella yrkesval och högre utbildning.  
 
Vuxenutbildningens fokus ska vara att utjämna levnadsvillkor, ge människor en andra 
chans i livet och möta omställningen på arbetsmarknaden genom att anpassa sina 
former till individens behov och begränsningar. De ökade antalet asylsökande i 
kommunen medför att behovet av fler platser inom vuxenutbildningen ökar.  



11 
 

 
De stora pensionsavgångarna, generationsväxlingarna och kompetensförsörjningen 
på arbetsmarknaden ska särskilt uppmärksammas. Vi vill skapa möjligheter att stu-
dera även i ett senare skede av livet. Genom Akademi Norr har vi tillgång till universi-
tets- och högskoleutbildningar på distans. I samverkan med näringslivet kan vi arbeta 
för att tillgodose den lokala arbetsmarknadens framtida kompetensbehov.  
Prioriterade mål 
• Alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska klara kun-

skapsmålen. 
• Universitets- och högskoleutbildning på distans ska tillhandahållas. 
• Samverkan med näringslivet ska öka för att möta företagens framtida kompetens-

behov. 
 
 
Arbetsmarknad 
Generellt sett har vi en hög arbetslöshet och särskilt alarmerande är ungdomsarbets-
lösheten. En betydande generationsväxling har inletts och kommer att accelerera de 
närmaste åren. Unga människor ska inte ställas utanför samhället efter avslutade 
studier utan ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom t ex praktik- och 
lärlingsplatser. Särskilda insatser ska göras för att erbjuda stöd åt ungdomar som 
inte kommit ut på arbetsmarknaden eller saknar fullständiga betyg från gymnasiesko-
lan.  
 
Kommunen fortsätter satsningen på att skapa fler sommarjobb till unga. Vi vill fort-
sätta anordna arbetstillfällen för långtidsarbetslösa i de kommunala verksamheterna. 
Arbetsförmedlingen har anvisade medel som i större utsträckning kan hjälpa till att 
skapa sysselsättning.  
 
Kommunala verksamheter ska ställa platser för praktik till förfogande motsvarande 
en per 10 anställda. Arbetsmarknadsenheten har en central roll i detta arbete i nära 
samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsenheten förstärks 2016 med en 
handledare för praktik. 
 
Samverkan med Föreningen Svenska Migrationscentret i Karlstad kom igång i början 
av 2016. De har etablerat ett lokalkontor i Strömsund. Arbetet sker i samverkan med 
Arbetsförmedlingen, kommunen och Riksarkivet. De bedriver dokumentationsverk-
samhet med digitalisering och andra administrativa uppgifter. Ett kontor motsvarar ca 
20 arbetstillfällen riktade till dem som står längst från arbetsmarknaden.  
 
Efterfrågan på barnomsorg kvällar, nätter och helger har ökat och vi möter arbets-
marknadens behov av arbetskraft på obekväm arbetstid. 
 
Prioriterade mål 
• Ungdomsarbetslösheten ska minska 
• Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en 

per tio anställda. 
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Kultur 
En god livsmiljö förutsätter ett starkt och levande kulturliv. Kulturens olika uttrycks-
former berör, inspirerar och tillgodoser människors grundläggande behov av att ut-
trycka sig, kommunicera, skapa och uppleva. 
 
Kultur är en viktig del av samhällsutvecklingen som helhet men utgör också en förut-
sättning för en konkurrenskraftig besöksnäring. 
Ett levande kulturliv och ett brett utbud av kulturaktiviteter för såväl barn/ungdomar 
som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet. Vi vill skapa förut-
sättningar för att kunna ge våra barn, ungdomar och vuxna värdefulla kulturupplevel-
ser. Kulturaktiviteter skapar goda demokratiska värderingar och sprider kunskap om 
vårt kulturarv. Vi vill stärka den kulturella mångfalden och bidra till en god folkhälsa 
och minskat utanförskap. Vi fortsätter arbetet med att skapa en kulturskola där barn 
och unga kan utvecklas inom flera områden. Satsningen på avgiftsfri kulturskola har 
visat sig framgångsrik då fler elever deltar i verksamheten än tidigare. Intresset för 
dans är stort och lockar många elever till verksamheten. Kulturskolan utvecklas ytter-
ligare genom att erbjuda dramaverksamhet från hösten 2016. 
 
Vi ser betydelsen av de ideella krafterna. Föreningslivet är en viktig del i vår sam-
hällsutveckling och skapar attraktiva mötesplatser för våra kommunmedborgare och 
besökare. 
 
Biblioteksverksamheten ska vara levande, möta invånarnas behov och även fortsätt-
ningsvis drivas i kommunal regi. Biblioteksverksamheten ska inspirera till möten och 
erbjuda aktiviteter för alla åldrar. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla och ge 
kostnadsfri information och kunskap samt utgöra en arena för kulturupplevelser i vid 
bemärkelse. 
 

 Prioriterade mål 
• Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i musik- och kulturskolan. 
• Ungdoms- och fritidskonsulenten ska samordna och organisera mötesplatser för 

ungdomar i hela kommunen. 
• Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig och nå ut till förskolor, skolor och Lär-

centrum. 
 

 
 
Mänskliga rättigheter 
De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till 
att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. De inkluderar människors 
möjlighet att överleva, om människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfatt-
ningar. 
 
Mångfald och integration skapar utveckling av samhälle och näringsliv. Oavsett kön, 
kulturell bakgrund, religiös tillhörighet eller funktionshinder ska alla ha lika möjligheter 
och rättigheter att leva ett gott liv. Till vår kommun flyttar människor från många olika 
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länder och vi tar också emot flyktingar. Detta har lett till att vi i dag har god tillgång till 
många olika kulturer och språk. Kommunens program för inflyttning och integration 
har brutits ner i verksamheterna i form av handlingsplaner som årligen följs upp. 
 
Vi måste bli bättre på att ta tillvara alla människors kompetens eftersom vi vet att alla 
behövs för att klara det kommande arbetskraftsbehovet. Alla former av diskriminering 
ska motarbetas. 
En snabb introduktion i det svenska samhället är en framgångsfaktor och underlättar 
integrationen. Under 2016 har kommunen fått extra statsbidrag som kompensation 
för det höga flyktingmottagandet (30,2 mkr). Det skapar möjligheter att förbättra vårt 
integrationsarbete och samtidigt stötta de ideella föreningar som utför ett viktigt integ-
rationsarbete.   
 
De kommunala arbetsplatserna ska präglas av mångfald, jämställdhet och tillgäng-
lighet. Strömsunds kommun är en samisk förvaltningskommun. Det innebär att vi ska 
tillhandahålla möjligheter att bevara den samiska kulturen och språket. Strömsunds 
kommun ska samverka med andra kommuner som är samiska förvaltningsområden.  
 
Prioriterat mål 
• Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de kommunala arbets-

platserna. 
 

 
Näringsliv 
Ett framgångsrikt näringsliv skapar förutsättningar för en bra välfärd. Ambitionen 
och utmaningen är att förbättra företagsklimatet ytterligare och göra kommu-
nen mer attraktiv för befintliga företag och nya etableringar. Ansträngningar 
måste till för att hitta etableringar inom områden som i dag inte finns representerade i 
kommunen. 
 
Tillsammans med näringslivet ska vi ta fram ett Näringslivspolitiskt program som ett 
konkret verktyg för fortsatt arbete med utveckling och tillväxt för Strömsunds kom-
mun. 
 
Vi vill medverka till att praktik- och lärlingsplatser skapas inom det privata näringslivet 
för att underlätta företagens framtida rekrytering. 
 
Besöksnäringen är en potentiell tillväxtskapare och ett turismpolitiskt program ska 
ligga till grund för branschens utveckling. Skoterturismen är stor i våra fjällnära om-
råden och i Frostviken ska ett skoterregleringsområde bildas. Ett skoterprojekt är på 
gång i Frostviken i syfte att skapa en hållbar skoterturism. 
 
Genom samverkan med kommuner i Västerbotten driver vi ett destinationsutveckl-
ingsprojekt som heter Intill – Innovativ Turism i Lappland. Projektet löper under se-
nare delen av 2015-2018 och finansieras av Strukturfonderna, kommunerna, närings-
livet och Region Västerbotten. Syftet med projektet är ökad tillväxt inom turismnär-
ingen.   
 
Prioriterat mål 
Kommunens verksamheter ska ge god service till näringslivet. 



14 
 

Klimat och miljö 
Frisk luft och rent vatten har vi gott om i vår kommun. Det är också en av våra kon-
kurrensfördelar både när det gäller turism och inflyttning. En trygg och säker miljö är 
en viktig faktor när man väljer var man ska bo. Vi ska arbeta för att minska klimatpå-
verkan genom energieffektiv teknik. De senaste åren har fler valt att övergå till upp-
värmning via fjärrvärme. Vi vill arbeta för ytterligare förtätningar inom fjärrvärmenätet. 
Utvecklingen av biogasproduktion i kommunen ser vi som ett intressant inslag i fram-
ställandet av förnybar energi. Antalet vindkraftverk fortsätter öka i kommunen. Det är 
vårt sätt att bidra till energiomställningen och ökad produktion av förnybar energi. När 
tillståndsgivna vindkraftsparker byggts ska vi ta ställning till eventuell fortsatt utbygg-
nad i vår kommun. Avvägningar måste göras utifrån hur omgivningarna uppfattas och 
hänsyn ska tas till de som bor i närheten av områden lämplig för vindkraft och rennä-
ringens förutsättningar. 
 
Gruvbrytning i olika former har blivit intressant. Vi ser fördelar med de arbetstillfällen 
som uppstår men avvägningar måste göras i varje enskilt fall vad gäller påverkan på 
miljön och förutsättningarna för andra intressen i området. Uranbrytning vill vi inte 
tillåta i vår kommun. 
 
Vi lever i ett ”slit-och-släng-samhälle” som skapar problem med stora mängder avfall. 
Många gånger slängs saker som skulle kunna vara till nytta för någon annan. En 
återbruksanläggning har öppnats på Jobbcenter inom Arbetsmarknadsenheten och 
skapar sysselsättning samtidigt som miljön blir en vinnare.  
 
Naturen är en tillgång i vår kommun. Närheten till skog och mark är värdefullt och ska 
vara lättillgängligt även för de som bor i tätorterna. Dessa områden ger möjlighet till 
rekreation, rehabilitering, odling på kolonilotter samtidigt som det främjar den biolo-
giska mångfalden och skapar trivsel. Vi vill därför värna om våra grönområden och 
friluftsområden i kommunens kommande planarbeten. I Översiktsplanen för 
Strömsunds kommun har medborgarna själva fått peka ut de områden som de vill 
värna.  
 
Prioriterade mål 
• Energiförbrukningen ska minska.  
• Avfallsmängden till förbränning ska minska. 
 
Trafik och infrastruktur 
En positiv utveckling av näringsliv och samhälle ställer krav på en väl fungerande 
infrastruktur. Vägar, järnvägar, telefoni och bredband måste hålla en kvalitativ nivå 
för att kommunen ska kunna vara konkurrenskraftig. Bredband med hög kapacitet är 
en förutsättning för tillväxt. För att slippa långa och tidskrävande resor kan till exem-
pel videokonferens användas, men det förutsätter att teknikförutsättningarna är goda. 
Kommunen ska arbeta vidare med bredbandsutbyggnaden och en strategi har anta-
gits av Kommunfullmäktige. Ambitionen är att kommunen bygger och äger sitt eget 
fibernät. Kommunen är delägare i ServaNet som ska vara behjälplig i kommunens 
arbete med bredbandsutbyggnaden och arrendera nätet. Nu är den första etappen 
med fiberdragning från Hammerdal till Strömsund klar och stomnätet byggs vidare 
längs E45:an till kommungränsen. Arbetet med ortssammanbindande nät påbörjas 
under sommaren 2016 för att så snabbt som möjligt nå ut till så många som möjligt. 
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Fiber finns nu efter Stekenjokkvägen och snart kan boende längs vägen erbjudas 
uppkoppIing. 
   
Många av våra invånare pendlar långa sträckor till och från arbete och skola. I flera 
fall finns inget alternativ till bil. För att det ska vara hållbart måste vägstandarden 
vara god både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. 
 
Nivån på kollektivtrafiken måste upprätthållas. Utbudet av kollektivtrafik är en konkur-
rensfördel och har en avgörande betydelse för utvecklingen av besöksnäringen. Till-
gängligheten i kollektivtrafikens fordon och vid hållplatserna ska fortsätta att utveck-
las. Från 2015 är kollektivtrafiken skatteväxlad och sköts av Region Jämtland Härje-
dalen.  
 
Vi vill medverka till att Inlandsbanans potential kommer till sin rätt. Ur trafiksäkerhets- 
och miljösynpunkt är det önskvärt att gods i större utsträckning körs på järnväg istäl-
let för på väg. 
 
  
Personal 
För att vara framgångsrik i konkurrensen om arbetskraft måste kommunen vara at-
traktiv som arbetsgivare. Invånare och anställda ska uppfatta kommunen som en ar-
betsplats med rättvisa och trygga villkor. Personalen ska vara delaktig och ha infly-
tande över sin egen arbetssituation och klimatet ska präglas av öppenhet. Chefer ska 
sträva efter en förtroendefull samverkan med de anställdas fackliga organisationer. 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda trygga anställningsvillkor med 
grundanställning på heltid och jämställda, konkurrenskraftiga löner. Visstidsanställ-
ningar som staplas på varandra ska undvikas. Ett bra arbetsliv ska kunna kombine-
ras med ett bra familjeliv. 
 
Intern rörlighet ska stimuleras för att ge medarbetare möjlighet till utveckling och för 
att pröva andra arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet. Alla chefstjänster ska 
utlysas externt. 
 
För att stimulera till utbildning och minska utflyttningen är det viktigt att kommunen 
kan erbjuda tillsvidareanställningar. Timanställda vikarier ska därför kunna erbjudas 
tillsvidareanställning utifrån verksamheternas behov av vikarier. 
 
 
Prioriterade mål 

• Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda 
minska. 

• Kommande personalbehov ska kartläggas och en personalförsörjningsplan med 
rekryteringsstrategi ska upprättas.   
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Ekonomi 
2016 års budget har uppräknats med 3,3 % (PKV) varpå man sedan gjort en generell 
besparing på 0,3 %. BKU, SN, och NVN har undantagits den generella besparingen. 
Resultatmålet är satt till 8 mkr för 2017. Kommunfullmäktiges pott för balanskrav är 
sänkt till 2,5 mkr och KFs pott för oförutsedda kostnader kvarstår på 1,05 mkr. Kom-
munstyrelsens utvecklingspott är 1 mkr. 
 
Ytterligare 10 mkr tillförs ramen genom höjning av kommunala skattesatsen 
med 50 öre. 
 
 

 
Ej ramhöjande: 
 
• 450 tkr tillförs kommunstyrelsen för bidrag till förskolestudier. 
• 640 tkr tillförs BUN, ej besparing 0,3%. 
• 942 tkr tillförs SN, ej besparing 0,3%. 
• 68 tkr tillförs NVN, ej besparing 0,3%. 
 
 
Ramhöjande: 
 
• 500 tkr tillförs Ks för halvårseffekt drift och underhåll av ny idrottshall i Strömsund. 
• 500 tkr tillförs FUF för tillsättande av tjänsten kvalitetsutvecklare. 
• 70 tkr tillförs FUF för extra lönesatsning på lärare (2,8%). 
• 3 mkr tillförs BKU för nya förskoleavdelningar. 
• 610 tkr tillförs BKU för extra lönesatsning på lärare (2,8 % + 500 kr/månad till fsk-

lärare.) 
• 660 tkr tillförs VSF för extra satsning på löner inom socialtjänsten. 
• 500 tkr tillförs VSF för införande av DSK-beredskap. 
• 586 tkr tillförs VSF för vikariekostnader. 
• 230 tkr tillförs Överförmyndaren för 0,5 tjänst handläggare skuldsanering. 
• 65 tkr tillförs revisionen för arvode till ytterligare en ledamot. 
 
 

 
 



Budgetramar per verksamhet  2017 Utkast, KSau 16-04-05
Belopp i tkr modifierad 2016-04-21

Nämnd/avd Budget 2016 Uppräkning Effekt Besparing Ram- Ej ram- Ramförslag Kommentarer
(exkl kapitalkostn) Inkl ramjust  sep -15 PKV 3,3% kostn.ökn 0,30% Justeringar justerande justerande 2017

KOMMUNFULLMÄKTIGE * 4 798 4 829 31 -14 -300 4 515 Minskning balanskravspotten.

KOMMUNSTYRELSE 184 806 191 444 6 638 -574 450 1 070 0 192 390
Kommunstyrelse ** 57 730 59 637 1 907 -179 450 500 60 408 Idrottshall Strömsund, ej helårseffekt + 450 tkr bidrag fsk-studier.

Teknik- och serviceförvaltning 28 691 29 794 1 103 -89 29 705
Strömsund Turism 3 088 3 189 101 -10 3 179
Kommunledningsförvaltning 23 726 24 545 819 -74 24 471
Framtids- o utvecklingsförvaltning 71 571 74 280 2 709 -223 570 74 627 Kvalitetsutvecklare 500 tkr samt extra lönesatsning lärare 70 tkr (2,8 %) 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 4 590 4 741 151 -14 4 727

BARN, KULTUR- OCH UT-
BILDNINGSNÄMND 223 079 230 858 7 779 -693 640 3 610 0 234 416
Barn- och utbildningsförvaltning 206 037 213 253 7 216 -640 640 3 610 216 863 Ej besparing. 3 mkr extra till förskola. Extra lönesatsning lärare (2,8 % + 500 kr till varje fsk-lärare).

Kultur- och fritid 17 042 17 605 563 -53 17 552

SOCIALNÄMND 302 592 313 917 11 325 -942 942 1 746 315 664 Ej besparing, extra lönesatsning på socialsekr. +660 tkr+ Ny verksamhet dsk-beredskap 500 tkr.

586 tkr nytt avtal Kommunal Uskor.

NÄRVÅRDSNÄMND 21 736 22 531 795 -68 68 22 531 Ej besparing.

ÖVERFÖRMYNDARE 1 572 1 624 52 -5 230 1 849 Skuldsaneringshandläggare

REVISION 819 846 27 -3 65 908 Ytterligare kommunrevisor.

TOTAL 743 992 770 792 26 800 -2 312 1 800 6 721 0 777 000

*) Inkl potter fullmäktige, tkr 2016 2017
Kommunfullmäktiges oförutsedda. 1 050 1 050 Fördelnings-
Kommunfullmäktiges pott balanskrav. 2 800 2 500 utrymme: -10 000
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr Ramförslag 767 000 Utökning av ram med 10 mkr genom 

Kommunstyrelsens oförutsedda 300 300 höjning av kommunala skattesatsen med 

Komunstyrelsens utbecklingspott 1 000 1 000 50 öre.

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumerna för justeringar. Resultatmål 8 000 Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.
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Inledning 
 
Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands åtta kommuner med sina 106 
kvadratmil är Strömsunds kommun till ytan Sveriges sjätte största kommun med medborgare 
boende utsprida i hela kommunen. Strömsunds kommun har en medelålder på 46,7 år som är 
relativt hög jämfört med snittet i riket. Vi har underskott på medborgare i arbetsför ålder, 
speciellt kvinnor. Vi sätter ett tydligt fokus på tillväxt och sysselsättning som är en 
förutsättning till bra välfärd och service till kommunens medborgare. 
 
Kommunens skatteunderlag måste öka för att kunna finansiera kommunens kostnader för en 
bra skola, vård och omsorg m.m. och de måste göras med att fler bidrar med mer! Vi måste 
öka antal arbetstillfällen i det privata näringslivet genom att skapa bättre förutsättningar för 
entreprenörer att starta och driva sitt företag i Strömsunds kommun. Flera i arbetsför ålder 
måste kunna få möjligheten att kunna försörja sig själv genom ett arbete.  Ökat företagande 
kräver en bra infrastruktur såsom utbyggt bredband, bra mobiltäckning, bra vägar och en 
fungerande kollektivtrafik där personal och gods kan transporteras.  
 
Våra barn och ungdomar är vår framtid, vi måste göra allt för att få dem att trivas i 
Strömsunds kommun och skapa en trygg och trevlig plats att leva och bo på. Vi måste ha en 
tilltalande förskola och skola där vi måste möta föräldrarnas och barnens behov och 
förväntningar. Gymnasiet har en betydande roll för Strömsunds kommun och det är viktigt att 
vi har ett brett och djupt utbud av utbildningar där eleven är i fokus. Grunden i gymnasiet 
måste vara att vara förberedd för ett jobb eller vidare utbildning. 
 
Turismen är en unik möjlighet som vi måste ta tillvara på. Turism skapar nya företag med 
arbetstillfällen för alla oavsett bakgrund. Strömsunds kommun har fantastiska möjligheter att 
utveckla turismen med våra både exklusiva och enkla miljöer och attraktioner. 
 
Slutligen vill vi betona vikten av ett levande kultur- och fritidsliv i kommunen, det är ofta en 
kompletterande orsak till att medborgare vill bo kvar och flytta till kommunen. Vår vision är 
att Strömsunds kommun ska bli en lättillgänglig och intressant kommun både för dem som 
redan finns här, för nya innevånare och för besökare. 
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 Övergripande politiska mål 
 

God ekonomisk hushållning i verksamheter och arbete. 
• Följa de finansiella målen 
• Kommunens lokalytor som inte används ska säljas eller rivas 
• Antal anställda ska anpassas efter omvärld och demografi 

Utveckling av kommunens näringsliv 
• Sysselsättning inom privat sektor skall öka 
• Företagsklimatet skall förbättras 
• Internationella kontakter, samverkan och kompetensutveckling skall stärkas och 

utnyttjas 

Fortsatt satsning på kunskap, lärande och förnyelse 
• Inspirerat med entreprenörskap och företagande i skola och utbildning 
• Ökad andel högstadieelever som klarar inträde till gymnasium 
• Större andel som går ut gymnasiet med godkända betyg 
• Ökad satsning på vuxenutbildning 
• Samarbete mellan skola och näringsliv. 

Livskvalitet och trygghet 
• Ökad inflyttning 
• Satsning på ett rikligt och varierat fritids- och kulturutbud 
• Stöttning av goda barn- och ungdomsmiljöer 
• Trivsam närmiljö 

Hållbar samhällsutveckling 
• Miljövänlig utveckling 
• Satsning på folkhälsa 

Medborgardialog och ömsesidigt förtroende 
• Tydliggör det kommunala uppdraget 
• Kommunal service 
• Information till medborgarna 
• Delaktighet i beslut 

Integration av nya kommunmedborgare 
• Bra utbildning i svenska 
• Delaktighet i samhället 
• Jobb eller praktikplatser 

 
Allas lika rätt i samhället 

• Tillgänglighet till publika anläggningar 
• Ökad jämställdhet 
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Demokrati 
 
Medborgarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor är en avgörande faktor för 
kommunens utveckling. Bra information till medborgarna ger delaktighet till vad som pågår 
inom kommunen. Medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut måste förbättras och 
göras tydligare. 
 
Inriktningsmål: 
 

• Förbättra och skapa ytterligare informationskanaler till och från medborgarna 
• Nya hemsidan utvecklas utifrån medsborgarnas behov 

 
 

Tillväxt, samhällsutveckling 
 
Idag har Strömsunds kommun en negativ befolkningsutveckling som ligger på -3,5 % och 
snittet i riket ligger på + 3,1 % viket gör att Strömsunds kommun är bland de 5 lägsta 
kommunerna i befolkningstillväxt. För att kommunen skall kunna utvecklas så måste 
inflyttningen till vår kommun bli positiv. För att flera ska vilja bosätta sig i Strömsunds 
kommun så måste kommunen tillhandahålla en bra service till sina medborgare. Det måste 
finnas jobb inom varierande yrken samt bostäder med attraktiva lägen och miljöer. 
 
 
Inriktningsmål: 
 

• Verka för att utpekade LIS-områden kan nyttjas på avsett sätt 
 

• Gör Strömsunds kommun mer attraktiv med en bra service samt trivsam och intressant 
plats att bo och leva på 

 
• Marknadsför de möjligheter som är unika för Strömsunds kommun 
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Utbildning 
 
Grundskolan ger eleverna grundläggande kunskaper för att klara av och kunna utvecklas för 
fortsatta studier. Vi anser det vara viktigt att alla elever ges likvärdiga möjligheter till 
kunskap. Goda kunskaper i matematik och svenska är mycket viktigt och påverkar resultatet 
för de flesta övriga ämnen. Vi anser också att grundskolan skall ge eleverna ytterligare 
kunskap i kommunens basnäringar turism, jord- och skogsbruk samt entreprenörskap. 
Lokalytan per elev är i de flesta fall långt större än riksgenomsnitt vilket visar sig på en 
utmärkande hög lokalkostnad per elev. Samordning och effektivare utnyttjande av lokaler kan 
sänka kostnaderna. 
 
Att kommunen har eget gymnasium som stärker självförtroendet och möjlighet för kommunen 
att utvecklas vidare. Dock har gymnasiet för få elever för att kunna erbjuda alla nationella 
program. Alltför få program innebär att elever väljer andra studieorter vilket minskar antal 
elever ytterligare. Möjlighet till ytterligare tillval exv. ridning och idrott, skulle få ytterligare 
elever att välja Hjalmar. Att klara en godkänd gymnasieavgång är en inträdesbiljett till 
arbetsmarknaden och är en viktig faktor i elevens fortsatta liv. 
 
Vuxenutbildningen medför möjligheter att komplettera studierna för att ge 
gymnasiekompetens. Kompletteringen är betydelsefull för de som inte klarat gymnasiet eller 
inte hunnit få sin gymnasieexamen före 20 års ålder.    
 
Studier på högskolenivå skall kunna göras från kommunen på distans mot lämplig högskola. 
Distansutbildning gör det möjligt för flera boende inom kommunen att utbilda sig vidare utan 
att flytta från kommunen. 
 
Inriktningsmål: 
 

• Proritera kunskaper i lågstadiet och se till att alla elever besitter goda skriv- 
och läskunskaper när de lämnar åk2. 
 

• Ge elever i grundskolan undervisning samt studiebesök kring turism, jord- och 
skogsnäring samt entreprenörskap. 

 
• Samordna och effektivisera skollokaler för att minska lokalkostnaderna. 

 
• Ytterligare marknadsföring av gymnasiet för att få flera sökande. 

 
• Verka för att alla går ut gymnasiet och med godkända betyg. 
 
• Ge estetprogrammet en möjlighet att åter starta på gymnasiet. 

 
• Se över möjligheten till ytterligare tillval på gymnasiet 

 
• Erbjud utgående gymnasieelever från vård/omsorg samt barn/fritid en fast 

anställning inom kommunen 
 

• Satsa mer på vuxenutbildning. Detta ger i sin tur fler möjligheten till riktiga 
jobb samt ger fler en chans till gymnasiekompetens. Detta gäller inte minst 
många nyanlända. 
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Jämställd arbetsmarknad 
 
Ett stort problem för de flesta inlandskommunerna i Norrland är den minskande befolkningen.  
Strömsunds kommun har ett underskott av kvinnor i åldern dvs. åldern 20-40 år, jämfört med 
antalet män i samma åldersgrupp. Unga kvinnor tenderar att flytta, (ca 40 % av 20-åringarna 
flyttar)   i högre omfattning, en trend som måste brytas genom åtgärder som får kvinnor att 
stanna kvar eller vilja återvända. Det är viktigt att göra satsningar som attraherar yngre 
kvinnor och som kan skapa förutsättningar för att finna former för god service i vårt glest 
befolkade område.  
 
Nästan dubbelt så många kvinnor som män har högskoleutbildning i kommunen.Kvinnor i 
arbetsför ålder återfinns till största delen inom vård, omsorg, skola och handel medan männen 
finns till största delen inom tillverkning, bygg och transport. 
 
Bland småföretagarna är c:a 600 av dem män medan endast c:a 200 är kvinnor. 
 
Inriktningsmål 
 

• Skapa förutsättningar som ska främja kvinnors entreprenörskap och innovationskraft. 
Satsa särskilt på kvinnors företagande, skapa särskilt riktade mötesplatser och arenor  

 
• Satsa på att förändra attityderna, systemen och strukturerna som styr män och kvinnors 

företagande. 
 

• Satsa på generationsskiftning för företag genom projekt för mentorskap/adepter och 
män/kvinnor med syfte att även bryta traditionella mönster/bransch 

 
• Erbjud yngre personal inom vård/omsorg och skola en tillsvidareanställning i stället 

för en osäker anställning som vikarie. 
 

• Satsa mera på verksamheter inom kultur/fritid som attraherar kvinnor  



8 
 

Kultur/fritid 
 
Kultur och fritid är en stor och viktig del i kommunen. En bra kultur- och fritidsverksamhet 
kan vara en anledning till att välja just vår kommun. En satsning på en sporthall i Strömsund 
förbättrar ortens förutsättningar för att utöva idrott, kultur och fritid. En satsning på att rusta 
upp Strömsunds anrika SAGA-biograf kommer att utveckla kulturlivet ytterligare då denna 
kan användas till en mängd olika kultur och fritids evenemang. Den påbörjade satsningen på 
avgiftsfri kulturskola har visat sig väldigt positiv och gett många elever chansen till att utöva 
kultur såsom musik, dans och drama. Satsningen på Teknikhuset har varit en succé och måste 
ha en given fortsättning. Vi vill även främja kulturaktiviteter i byarna och i de mindre 
centralorterna genom att på olika sätt stötta de lokala intresseföreningarna. 
 
Inriktningsmål: 
 

• Fortsätt utveckla påbörjad kultur- och fritidsverksamhet i Pelarn/Saga. 
 

• Stötta kulturaktiviteterna i byar och samhällen utanför Strömsunds centralort. 
 

• Behålla, utveckla och marknadsföra befintliga bibliotek mera. 
 

• Utveckla möjligheterna till alternativ fritid för de som inte är intresserade av sport el 
kultur. 

 

Socialtjänst/vård/omsorg 
 

Socialtjänst, vård och omsorg är till största delen styrd av lagar, Detta för att ge samma stöd 
och hjälp till alla medborgare.  

En stor del av kostnaderna går idag till institutionsvård för unga och vuxna. Därför är det 
viktigt att satsa på förebyggande insatser. För att nå bäst resultat är det här viktigt att det sker 
ett större samarbete mellan till exempel. socialtjänsten och skolan. Nya möjligheter till bra 
samarbete finns idag och borde utnyttjas mer även i vår kommun. Att samarbeta med förskola 
och familjecentral är också väldigt viktigt. En annan stor och viktig uppgift i hela länet är att 
hitta nya och gemensamma alternativ till HVB hem, som annars blir allt mer kostsamt för 
kommunerna.  

Kommunen är ytterst ansvarig för äldreomsorgen och hur väl omsorgen fungerar och hur 
den utformas påverkar livskvaliteten för både äldre, anhöriga och de som funderar på 
vad som händer den dagen de själva behöver hjälp. Dagens äldre behöver få mer 
inflytande och kunna medverka mer i tex. val av boende men också i frågor som rör 
kost, aktiviteter mm. 

Kommunens driftform för äldreboenden är en omdiskuterad fråga. Skall driften läggas ut 
på entreprenad eller köras i kommunens egen regi. I projekt Vardaga på Frösön har drift 
i fullskala jämfört entreprenaddrift och kommunal drift. Strömsunds kommun bör ta 
lärdom av de resultat som framkommit i projektet.  
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Inriktningsmål: 

• Tidiga förebyggande insatser för barn och unga, mer samarbete mellan skola och 
socialtjänst är viktigt för att nå detta. 
 

• Skapa kommungemensamma alternativa HVB-hem 
 

• Ökad livskvalitet för äldre genom större inflytande och mer möjlighet till delaktighet i 
beslut runt aktiviteter, kost mm. 
 

• Ta lärdom av resultat och erfarenheter från projekt Vardaga på Frösön 
 

• Ge de äldre större möjlighet att själva välja boende, gärna mera  
           seniorboende. 

Miljö 
 
Vår kommun har stor tillgång på frisk luft och rent vatten, något som idag inte är alltför 
vanligt. Dessutom finns stora volymer outnyttjad biomassa från jord och skog lämpade för 
produktion av biodrivmedel. 
 
I kommunen produceras en anseenlig mängd vatten- och vindkraftel, detta beroende av en 
positiv kommunprofil, många lämpliga höjdlägen och glest befolkat landskap. Kommunens 
energibehov skall succesivt minska. Detta genom minskad elförbrukning, ökad satsning på 
värmepumpar och småskalig vind- och solenergi. Transportsektorns behov av energi minskas 
eller på sikt ställas om till miljövänligare bränslen. Ett snabbt sätt att komma i gång är att så 
snart det är möjligt fasa ut kommunens fossila tjänstebilar till förmån för el-drift inom 
exempelvis i hemtjänsten. El från solceller gör stora framsteg till en årligen minskande 
kostnad. Kommunen bör delta i pågående utveckling med att börja installera solceller på 
kommunens egna fastigheter 
 
En trevlig och trivsam närmiljö i kommunens samhällen bör skapas genom att exempelvis 
utökad skötsel av gräsytor, plantering av träd/buskar och blomsterarrangemang. 
 
Inriktningsmål: 
 

•  Minska transporterna genom lokal upphandling av kommunens förnödenheter. 
 

• Aktivt stödja nyproduktion av biodrivmedel baserad på cirkulär biomassa från jord 
och skog. 
 

• I översiktsplaner kartlägga marker lämpliga för grödebaserad råvara för produktion av 
biodrivmedel. Jämför med tidigare vindkraftplaner.  
 

• Bygg succesivt ut elproduktion med solceller på kommunens fastigheter. 
 

•  Satsa på en trivsam närmiljö – även utanför Strömsunds tätort. Trevligt för besökande 
såväl som för fastboende 
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Integration 
 
Kommunen har idag c:a 75 ensamkommande flyktingbarn och c:a 660 asylsökande. Hittills 
under  året har vi fått tillskott av ett 50-tal som blivit kommunplacerade. Mottagandet är i 
första hand av humanitära skäl men även faktorer såsom mångfald, kultur och arbetskraft 
skapar utveckling i vårt samhälle. Integrationen av de anlända är mycket viktig för den 
enskilda individen. Att snabbt lära sig svenska språket är den viktigaste nyckeln till vårt 
samhälle. Utbildning i svenska (SFI) tillsammans med språkpraktik i arbete och umgänge 
bland svensktalande ger det bästa resultatet. Gäddede, Rossön, Hoting och Backe  är exempel 
på orter där de boende på ett aktivt och engagerande sätt tagit hand om de inflyttade och på så 
sätt skyndat på och underlättat integrationen.  
 
För att underlätta de asylsökandes långa väntan på uppehållstillstånd samt för förberedelse för  
ett liv i Sverige så bör även denna grupp få tillgång till svenskundervisning snarast möjligt 
efter ankomsten. 

Inriktningsmål: 

• Mera och tidig språkpraktik exv. med arbetspraktik, värdfamiljer och fritidsaktiviteter. 
 

• Svenskundervisning även till asylsökande. 
 
 

• Uppmuntra de boende på orten att aktivt medverka till de nyanländas integration. 
 

• Flera praktikplatser, inte minst inom kommunal verksamhet.  
 

• Ta vara på de inflyttades kunskaper och förmågor för att ge arbete så de kan stanna 
kvar i kommunen. 
 

• Skapa odlingslotter på lämpliga platser i kommunen – det ger social samvaro och 
språkträning. 
 

•  
 
 Valfrihet 
 
Kommunen bör på olika sätt främja, stimulera och stödja alternativa driftformer. Detta ökar 
valfriheten både för medborgarna och anställda. Det stimulerar också till en utveckling mot 
högre kvalitet. Fler alternativa driftformer är inget hot mot offentlig sektor utan snare tvärt om 
– man lär av varandra och utvecklas. Lämpliga områden för alternativa driftformer är teknisk 
verksamhet och inom vård och omsorg. Lagen om valfrihet (LOV) infördes 2009 och innebär 
bl.a. att äldre får möjlighet att välja bland olika utförare av hemtjänst m.m. 
 
Inriktningsmål: 
 

• Inför LOV i vår kommun. 
 

• Se över möjligheter till alternativa driftsformer.  
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Turism 
 
Rese- och turistindustrin i Strömsunds kommun omsatte 207 miljoner under förra året. Över 
100 årsarbeten skapades, 14 miljoner genererades i skatteintäkter till kommunen. Det är ingen 
tvekan om att rese- och turistindustrin har en mycket stor betydelse för vår kommun och 
måste nu tas på allvar. De olika turistaktörerna bör samverka på olika sätt för att vara 
konkurrenskraftig och att nå även långväga kunder. Besökscentrum i Strömsund är viktigt för 
såväl besökande som för turistföretagen och måste lätt kunna hittas. För att beskriva och 
tillvarata turismens möjligheter till utveckling, tillväxt och sysselsättning måste en aktuell 
turismstrategi snarast tas fram. 
 
Kommunen har stora potentialer att utveckla sin turism under både sommar och vinter. Det 
långa avståndet till närmaste flygplats begränsar turism och måste kompenseras på annat sätt. 
Närheten och gemenskapen med Norge bör utvecklas vidare. Vildmarksvägen blir ett allt 
viktigare turistmål i kommunen och dess besökspunkter måste vidareutvecklas. 
 
Främja hästnäringen och arbeta för att den ska utgör ett viktigt komplement till de 
traditionella näringarna i regionen såsom jord- och skogsbruk samt turism. Hästnäringen och 
turistnäringen är två näringar som strukturellt utvecklas och där tillväxt sker på likartat sätt. 
 
 
Inriktningsmål: 
 

• Arbeta för främjandet av turismen med andra aktörer i länet såsom Jamtli, 
Inlandsbanan, etablerade kulturevenemang. 

 
• Delta i den satsningen på Destinationsutveckling längs Inlandsbanan som pågår i 

länet.  
 

• Medverka till att lyfta turistverksamheten i kommunen, gärna i samarbete med Norge. 
 

• Ytterligare utveckling av besöksmål längs Vildmarksvägen. 
 

• Se till att turisbyrån i Strömsund är lätt att finna och kan nås av besökande turister. 
 

• Fortsätt utvecklingen av en fungerande marknadsföring av kommunens turistföretag. 
Marknadsför destinationsbolaget Södra Lappland bättre. 

 
• Främja hästnäringen och arbeta för att den ska utgör ett viktigt komplement till de 

traditionella näringarna i regionen såsom jord- och skogsbruk samt turism. 
Hästnäringen och turistnäringen är två näringar som strukturellt utvecklas och där 
tillväxt sker på likartat sätt. 
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Folkhälsa 
 
Syftet med folkhälsoarbetet är att stärka individen. Statens folkhälsoinstitut har arbetat för att 
minska regionala ojämlikheten. Den nationella strategin för att skapa konkurrenskraftiga 
regioner och individer är att verka och bidra till regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning.  
Friska kommunmedborgare främjar en mindre kostsam hälsovård, färre sjukskrivningar och 
ett rikare liv.  Folkhälsan är ofta beroende av samhälles klass  och ekonomi vilket gör önskade 
åtgärder mera komplicerade.  
Balans i liv och karriär är avgörande för hälsan. Enligt en artikel i SvD 16 juli 2009 av Agneta 
Lagerkrantz, som i sin tur relaterar till en studie av Carita Håkansson, lektor vid 
Hälsohögskolan i Jönköping, är det olika faktorer som avgör om kvinnor och män håller sig 
friska.  Kvinnor är mer friska om de hinner med både yrke och fritid. Männens hälsa är istället 
beroende av hur de klarar sitt jobb.  För att kvinnor ska må bra behöver de ha ett balanserat liv 
mellan arbete och familj, ha meningsfulla fritidsaktiviteter och känna att det de gör betyder 
något. Kvinnor blir stressade och tvingas till sjukskrivning om de inte hinner eller kan möta 
de kombinerade kraven från arbets- och privatliv. 
Användande av alkohol och narkotika medför ofta en försämrad personlig hälsa och 
svårigheter i arbete och socialt liv. 
 
Inriktningsmål: 
 

• Gör en förstudie och kartläggning avseende kvinnor och mäns nuvarande och önskade 
möjligheter till fritidssysselsättning.  

 
• Skapa förutsättningar för mötesplatser och arenor för en meningsfull 

fritidssysselsättning för våra invånare oavsett ålder och kön.  
 

• Poängtera vikten av rätt kost och rörelse för elever i grundskolan – gärna i 
kombination med besök i natur och skog. 

 
• Förebygg och förhindra användande av droger. 
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Infrastruktur 
 
Kommunens infrastruktur är avgörande för dess utveckling. Strömsunds kommun återfinns 
idag bland bottenplatserna gällande infrastruktur. Eftersom Strömsunds kommun är relativt 
glest befolkat så finns tyvärr ett mycket begränsat kommersiellt intresse att satsa på 
infrastruktur i våra bygder. 
 
Att alla medborgare har tillgång till bredband är en förutsättning för kommunens utveckling. 
Alltmera av våra samhällsfunktioner blir beroende av ett snabbt och fungerande bredband 
såväl privat som för företag.  Bredband via fiber är den långsiktiga och hållbara lösningen. 
Mobilt bredband är en ej tillförlitlig och relativt dyr lösning men kan användas som ett 
komplement till bredband via fiber.  
 
Den fasta telefontrafiken via koppartråd kommer succesivt att ersättas med fiber eller med en 
mobilt fast lösning. Dock kommer den mobila telefonin att öka och ställa krav på bättre 
täckning. 
 
I kommunen finns många grusvägar med skiftande kvalitet vilket begränsar framkomligheten 
för varu- och persontransporter. I stället för underhåll av våra vägar så väljer Vägverket att 
sänka hastigheten för vägen. 
 
Kollektivtrafiken inom kommunen fungerar någorlunda tillfredsställande längs väg E45 och 
väg 342 till Gäddede.  Dock är oftast inte busstiderna anpassade efter de som vill pendla 
mellan hem och arbete. Pendlarparkering finns i Strömsund men även andra orter längs E45  
är i behov av en sådan parkering 
 
Inriktningsmål: 
 

• Prioritera utbyggnad av bredband via fiber – även till byar utanför väg E45 
 

• Ställ högre kvar på leverans/projekteringstakten i pågående satsning på bredband i 
kommunen 

 
• Förbättra mobiltäckningen inom kommunen genom ökad dialog med 

mobiloperatörerna 
 

• Påverka Vägverket för bättre underhåll av våra vägar i kommunen. 
 

• Bättre anpassade busstider för pendling med buss alternativt tåg.  
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Näringsliv 
 
Näringslivet är viktigt för kommunenens framtid och utveckling. En förutsättning för tillväxt i 
Strömsunds kommun är att vi får flera företag att etablera sig i kommunen. Småföretagen är 
grunden till kommunens företagande och står för 4 av 5 företag med färre än 5 anställda. För 
att få företag att startas eller att etablera sig i Strömsunds kommun måste vi se till att bra 
förutsättningar finns. Det ställer stora krav på logistiklösningar, personal med rätt utbildning 
och ett trivsamt samhälle att bo och leva i, bland annat. Kommunen måste marknadsföra sig 
bättre när det gäller företagsetableringar och arbeta mer för dessa. Vi behöver få in mer 
entreprenörskap och företagande i skolan. Strömsunds kommun måste också serva och vara 
behjälpliga och ha en god relation till befintliga företag som redan finns i kommunen. 
 
Vi vill också se en strävan till lokal upphandling av mat och produkter som kommunen köper 
in. Detta främjar mera lokala företag i motsats till den alltmera storslagna offentliga 
upphandlingen som idag marknadsförs. 
 
 
Inriktningsmål: 
 

• Fortsatt satsning på Teknikenshus som är en viktig plats för barn och unga att utveckla 
sin tekniska förmåga i låg ålder. 
 

• Ytterligare samarbete med gymnasiet för utbildning av efterfrågad arbetskraft 
 

• Att göra de möjligt för alla elever att få driva UF-företag på gymnasiet. 
 

• Utför myndighetsutövande på ett företagarvänligt sätt. 
 

• Utveckla kvinnors, ungas samt nysvenskars företagande. 
 

• Verka för att få inlandsbanan elektrifierad så föreagen kan köra sina transporter på ett 
miljövänligt vis snabbt och enkelt. 
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Kommunal verksamhet 
 
Strömsunds kommun är idag kommunens största arbetsgivare med c:a 1400 anställda. 
Kommunen skall konkurera med kommunens övriga företag om att få kompetent arbeskraft 
och jämföra sig med alternativa privata arbetsgivare. Generellt ligger kommunens löner lägre 
än motsvarande privata företag vilket medför att kommunen måste konkurrera om arbetskraft 
på annat sätt. Sommarjobb för ungdomar är viktigt dels för att få lite fickpenger, dels för att få 
arbetspraktik och rutiner på lovets dagar. Eftersom kommunen har och kommer att ha stort 
behov av tjänster inom vård- och omsorg är det viktigt att ta tillvara de yngre som är utbildade 
för uppgifterna. En god arbetsmiljö och en tydlig personalpolitik är en förutsättning för en bra 
arbetsplats. Kommunens korttidsfrånvaro är bland de lägsta i landet medan långtidsfrånvaron 
är bland de högsta. 
 
Det behövs en koppling här till att kommunen behöver bli en samhällsutvecklare, ta rodret 
och inte enbart ”passivt titta på” när utvecklingen går i en negativ trend. Undersökningar 
(SCB, KKIK mfl) visar att kommunen ligger lägre än genomsnittet på flertalet mått gällande t 
ex företagande, folkhälsa, miljö och hur kvinnor och män som bor i kommunen ser på den 
som en bra plats att leva och bo på. Undersökningarna visar däremot att trygghetsaspekten är 
god (positivt resultat) i enkäter.  
 
Kommunen får dåliga betyg gällande möjliggörande för medborgarna att delta i kommunens 
utveckling Fördjupat fokus på attraktivitet. Vi ska ta fram så mycket fakta som möjligt – 
varför flyttade x pers till kommunen och varför flyttade X pers från kommunen. Analysera 
och se vad vi kan ta fasta på. En ständigt ökande administration inom kommunens verksamhet 
är ett problem som vi måste vara vaksamma på. Ej nödvändig administration bidrar negativt 
till kommunens knapra ekonomi.   
Slutligen vill vi betona betydelsen av nationella och internationella kontakter och samarbete. 
 
Inriktningsmål: 
 

• Erbjud seriösa sommarjobb för alla ungdomar som lämnat grundskolan. 
 

• Gör tjänster inom vård/omsorg och barn/fritid mera attraktiva genom att införa 
tillsvidareanställning för de som önskar - gäller inte minst ungdomar som idag går  

            som vikarier  
 

• Arbeta aktivt för att sänka kommunens långtidsfrånvaro 
 

• Avveckla ej nödvändig administration inom kommunen. 
 

• Vidareutveckla internationella kontakter, samverkan och kompetens 
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Ekonomi / Budget  2017 
 
Kommunens ekonomiska läge är inte det bästa inför 2017. Skatteintäkterna är minskande till 
följd av rådande befolkningsminskning och arbetslöshet och för att skatteutjämningsbidraget 
inte kommer att ge den utdelning vi önskat. De nya riktade bidragen ger inte avsedd kompen- 
sation. Detta medför att vi har ett negativt fördelnings- utrymme till våra verksamheter sedan 
vi tagit hänsyn till PKV (generella kostnadsökningar) . Att täcka detta underskott med att dra 
ner på ramarna är svårt eftersom kommunens verksamheter är hårt ansträngda redan idag.  
Dock ser vi en ekonomisk möjlighet genom att, på ett tillfredsställande sätt,  börja utbetala 
från (gottgöra) kommunens pensionsstiftelse. 
 
Finansiella mål 

• Budget i balans – årligt överskott med 7,7 Mkr 
• Investeringar max  23,5 Mkr  
• Ingen avsättning till pensionsstiftelsen 

 
Följande förutsättningar gäller som grund för de budgetramar som föreslås. 

• Befolkningsminskning 150 pers 
• 20 miljoner i ökade intäkter från skatter och bidrag för kommunen 
• 3,3% PKV 
• Potter: Kommunfullmäktiges oförutsedda 1050 Kkr 

            Kommunfullmäktiges ballanskrav  2800 Kkr   
                  Kommunstyrelsens oförutsedda  300 Kkr 
                  Kommunstyrelsens utvecklingspott  1000 Kkr  

 
 
Centerpartiet och Moderaterna yrkar på följande fördelning jämfört med budget 2016 
 

• Vi anser att årets generella kostnadsökningar (PKV)  är väl höga och dras ner till 
3,0%.  (ändå 0,3% högre än förra årets budget) 

• Barn- och utbildningsförvaltningen  samt Socialnämnden kompenseras för 
nerdragningen med 0,4 Mkr resp. 0,6 Mkr.  

• Kommunstyrelsens budget är relativt generös och bedöms innefatta även kommande 
drift av den nya sporthallen 

• Arbetsmarknadsenhetens (AME) ram utökas med 0,5Mkr för att fortsätta  det anslag 
som erhölls 2016. 

• Arbetsmarknadsenhetens (AME) ram utökas med 0,591 Mkr för att kompensera för 
högre lön och ökade sociala kostnader för skolungdomars feriearbete. 

• Gymnasieskolans ram utökas med 0,5 Mkr för att fortsätta  det anslag till 
kvalitetsutvecklare som erhölls 2016. 

• Socialnämndens ram utökas med 2 Mkr för att fortsätta  den lönesatsning  till 
socialsekreterare som gjordes 2016. 

• Överförmyndare får en ramhöjning med 0,23 Mkr som kompensation för ökade 
kostnader för gode män. 

• Kommunfullmäktiges pott för balanskrav minskas med 0,8 Mkr. 
• 5,5 Mkr betalas ut från kommunens pensionsstiftelse. 

 



Budgetramar per verksamhet  2017 KSau 16-05-10
Belopp i tkr

Nämnd/avd Budget 2016 Uppräkning Effekt Besparing Ram- Ej ram- Ramförslag Kommentarer
(exkl kapitalkostn) Inkl ramjust  sep -15 PKV 3,3% kostn.ökn 0,30% Justeringar justerande justerande 2017

KOMMUNFULLMÄKTIGE * 4 798 4 829 31 -14 -800 4 015 Minskat balanskrav Kf

KOMMUNSTYRELSE 184 806 191 444 6 638 -574 0 1 591 0 192 461  
Kommunstyrelse ** 57 730 59 637 1 907 -179 59 458
Teknik- och serviceförvaltning 28 691 29 794 1 103 -89 29 705
Strömsund Turism 3 088 3 189 101 -10 3 179
Kommunledningsförvaltning 23 726 24 545 819 -74 1 091 25 562 AME.  Feriearbeten

Framtids- o utvecklingsförvaltning 71 571 74 280 2 709 -223 500 74 557 Kvalitetssamordnare gymnasiet

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 4 590 4 741 151 -14 4 727

BARN, KULTUR- OCH UT-
BILDNINGSNÄMND 223 079 230 858 7 779 -693 400 0 0 230 566
Barn- och utbildningsförvaltning 206 037 213 253 7 216 -640 400 213 013 Återf. Besparing

Kultur- och fritid 17 042 17 605 563 -53 17 552

SOCIALNÄMND 302 592 313 917 11 325 -942 600 2 000 315 576 Återf. besparing.  Lönesatsn. soc.sekreterare

NÄRVÅRDSNÄMND 21 736 22 531 795 -68 22 463
 

ÖVERFÖRMYNDARE 1 572 1 624 52 -5 230 1 849 Adm. av gode män

REVISION 819 846 27 -3 843

TOTAL 743 992 770 792 26 800 -2 312 200 3 821 0 772 500

*) Inkl potter fullmäktige, tkr 2016 2017
Kommunfullmäktiges oförutsedda. 1 050 1 050 Fördelnings-
Kommunfullmäktiges pott balanskrav. 2 800 2 000 utrymme: -5 500
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr Ramförslag 767 000 Underskottet 5,5 milj tas från kommunens pensionsstiftelse.

Kommunstyrelsens oförutsedda 300 300
Komunstyrelsens utbecklingspott 1 000 1 000

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumerna för justeringar. Resultatmål 7 700 Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-05-31  58  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 160  Dnr 2016.199 524 
 
Utbyggnad av kundanslutningar till fibernätet  

Strömsunds kommun har i samverkan med det kommunägda bolaget Ser-
vaNet påbörjat utbyggnad av fibernät för att säkerställa medborgares till-
gång till bra och stabil uppkoppling. Målet är att 90 % av alla hushåll och fö-
retag ska ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. 
 
Erbjudande om fiberanslutning har skickats ut till hushåll i centrala Ham-
merdal, Näsviken och Strömsund. Sista dag för beställning är den  
3 juni, 2016. Redan innan beställningstiden löpt ut har det kommit in till-
räckligt med beställningar för att utbyggnad ska kunna ske. Erbjudande om 
fiberanslutning skickades ut till hushållen i Tullingsås under 2015.   
 
Ort Beställningar  Beräknad kostnad 
Tullingsås/Harbäcken  57%  2 500 000 kr 
Centrala Näsviken  44%  1 300 000 kr 
Centrala Hammerdal  40%  4 000 000 kr 
Centrala Strömsund    31%  3 500 000 kr 
Summa:      11 300 000 kr 
 
Bredbandssamordnaren föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande: 
 
1. Att bygga ut kundanslutningar till fibernätet i Tullingsås, Harbäcken, cen-
trala Näsviken, centrala Hammerdal och centrala Strömsund till en beräk-
nad kostnad på upp till 11 300 000 kronor fördelat enligt följande: 
 
Tullingsås/Harbäcken  2 500 000 kr 
Centrala Näsviken  1 300 000 kr 
Centrala Hammerdal  4 000 000 kr 
Centrala Strömsund    3 500 000 kr 
 
2. Finansieras genom investeringsram för bredbandsutbyggnad.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt bredbandssam-
ordnarens förslag. 
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Justering (Sign) 
  

§ 160 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kundanslutningar till fibernätet i Tullingsås, Harbäcken, centrala Näsvi-
ken, centrala Hammerdal och centrala Strömsund byggs ut till en beräk-
nad kostnad på upp till 11 300 000 kronor fördelat enligt följande: 

 
Tullingsås/Harbäcken 2 500 000 kr 
Centrala Näsviken  1 300 000 kr 
Centrala Hammerdal  4 000 000 kr 
Centrala Strömsund    3 500 000 kr 
 

2. Utbyggnaden finansieras genom investeringsram för bredbandsutbygg-
nad.  

 
_____  
 
Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
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§ 161 
 
Delegationsbeslut 

 
 a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 95-123/2016 
 

b) Chefen för gatu- och markenheten Thord Engströms delegationsbeslut 
om parkeringstillstånd (nr 14-17/2016) 

 
c) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om lönebidrag 
 (nr 2-5/2016) 
 
d) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om yttrande över 

ansökan om antagning i hemvärnet (nr 2-3) 
 
e) Ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyfts delegationsbeslut om placering 

fasträntekonto (nr 2-3) 
 
f) Kommunchef Anders Anderssons delegationsbeslut om bidrag till 

marknadsföring (nr 1) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
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§ 162 
 
Delgivningar 
 

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

 
  Budget 2016   300 000:- 
  Extra statsbidrag   2 000 000:- 
  Anvisat t.o.m. § 113/2016 - 17 000:- 
   
  Kvarstår   2 283 000:-  
 

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

 
  Budget 2016   1 000 000:- 
   
  Anvisat t.o.m. § 113/2016 - 204 000:-  

  Kvarstår   796 000:-  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
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