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§ 199  Dnr 2016.2014 819 
 
Anläggande av en ”Hälsans stig” 

Teknik- och serviceförvaltningen har fått i uppdrag att undersöka om det 
är möjligt att anlägga en ”Hälsans stig” i Strömsunds tätort. 
 
Uppdraget har genomförts och resultatet visar att en ”Hälsans stig” inte 
kan anläggas då de geografiska förutsättningarna inte finns eller att de be-
fintliga gångvägarna inte går att använda då de inte uppfyller de krav 
som är satta för ”Hälsans stig”. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår i stället att man kan anlägga en 
gångväg mellan hembygdsgården och Landön som dock inte är knytet till 
”Hälsans stig”. Då det finns planer att anlägga kolonilotter på Landön 
skulle en gångväg knyta samman dessa platser och kunna vara en bra re-
kreationsutflykt med cirka 1 kilometers promenad enkel väg och med 
möjlighet att exempelvis besöka caféet på hembygdsgården. 
 
Gällande ”Hälsans stig” föreslår teknik- och serviceförvaltningen att man 
använder gång- och cykelvägen till och från Ulriksfors när den färdig-
ställts. Eventuellt startdatum för detta är i nuläget satt till sommaren 2018. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 163/2016 
  
Yrkande 

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

1. Kommunstyrelsen ser positivt på att ett promenadstråk anläggs mellan 
hembygdsgården och Landön.  

 
2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med 

lämpliga aktörer undersöka förutsättningarna för att anlägga ett sådant 
stråk. 

 
_____  
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Tillgänglighetsrådet 
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§ 200 Dnr 2016.179 606 
 
Remisspromemoria - En försöksverksamhet med betyg i års-
kurs 4 

Strömsunds kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissprome-
morian. 
 
Regeringen har i sin promemoria U2016/02376/S föreslagit en försöks-
verksamhet med betyg från åk 4. I korta drag erbjuds max 100 klasser i 
landet att bedriva sådan försöksverksamhet. Villkoren för att få delta är 
att rektor och personal vid en enhet är eniga om att de vill delta, samt att 
föräldrarna haft inflytande vid beslutet att vilja delta.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den  
14 juni 2016, § 57, följande: 
 
Med hänvisning till tidigare remissvar rörande införande av betyg från  
åk 4 framhåller nämnden att man fortsatt ställer sig avvisande till tidigare 
betygssättning.  
 
Vad gäller ovanstående promemoria har nämnden inga invändningar 
mot att försöksverksamheten genomförs och ser med intresse fram mot 
utfallet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottets förslag § 164/2016: 
 
Strömsunds kommun har inga invändningar mot att försöksverksamhet-
en genomförs. 
  
Yrkanden 

* Susanne Hansson (s) yrkar att Strömsunds kommun lämnar följande ytt-
rande: 
 
Även om Strömsunds kommun inte avser att delta i försöksverksamheten 
har kommunen inga invändningar mot att försöksverksamheten genom-
förs i andra kommuner. 
 
* Catarina Espmark (m) yrkar att Strömsunds kommun uttalar sig vara 
positiv till att försöksverksamheten genomförs. 
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§ 200 forts. 
 
Proposition 1 

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

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och eget yr-
kande och finner bifall till eget yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Även om Strömsunds kommun inte avser att delta i försöksverksamheten 
har kommunen inga invändningar mot att försöksverksamheten införs i 
andra kommuner. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Utbildningsdepartementet 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 201  Dnr 2016.165 606 
 
Betänkande Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt na-
tionellt system för kunskapsbedömning 

Strömsunds kommun har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den  
14 juni 2016, § 58, att nämnden ställer sig gillande till huvuddragen i ut-
redningen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 165/2016 
  
Yrkande 

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

Strömsunds kommun ställer sig gillande till huvuddragen i utredningen. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Utbildningsdepartementet 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 202  Dnr 2016.229 406 
 
Taxa för renhållning 

Kommunens verksamhetscontroller har i samarbete med kommunens 
chef för avfall, vatten och avlopp reviderat kommunens taxa för renhåll-
ning. 
 
Revisionen är gjord utifrån två beslut i kommunfullmäktige: 
 
• Växling till nytt index från och med januari 2014 på grund av att det 

gamla indexet upphörde och samtidigt byte till basmånad oktober 
2013. (2014-06-11, § 51) 

• Beslut om ny renhållningsordning gällande från april 2013. (2013-02-20, 
§ 14) 
 

Uppbyggnaden av taxan är samma som i gällande taxa.  Beloppen har 
räknats upp till 2016 års nivå för debitering. 
 
Ändringar i sak är markerade med streck i kanten eller med gul över-
strykning.  
 
Gällande version av kommunens taxa för renhållning finns publicerad i 
författningssamlingen på kommunens webbplats.   
Länk: http://www.stromsund.se/12795.html  
 
Verksamhetscontrollern föreslår att kommunfullmäktige fastställer den 
reviderade taxan för renhållning att gälla från och med den 1 oktober 
2016. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 166/2016 
  
Yrkande 

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

1. Den reviderade taxan för renhållning fastställs. Bilaga 
 
2. Taxan gäller från och med den 1 oktober 2016. 
_____   

http://www.stromsund.se/12795.html


Titel:   Taxa för renhållning 
1 (10) 

Id nr:  5:5 Typ:   Taxa Giltighetstid: Tills vidare 
Version: 1.4 Fastställd: Uppdateras: 2018 

Taxa för renhållning 

Innehållsförteckning 
1. Allmänna bestämmelser
2. Hämtning av kärl
3. Återvinningscentraler
4. Slamtömning

1. Allmänna bestämmelser

1.1 Indexreglering 

Avgifterna för hushållsavfall och slam är indexreglerade enligt avfalls-
index A12:1 MD med basmånad oktober 2013. 

Reglering av avgifter sker per den 1 januari varje år efter index för ok-
tober månad närmast föregående år och bestäms av teknik- och service-
förvaltningen. 

1.2 Avgiftsskyldighet 

Den som äger fastighet eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxe-
ringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare ska erlägga an-
givna avgifter. 

Vid utnyttjande av gemensamt kärl för flera fastigheter ligger avgifts-
skyldigheten gentemot kommunen för taxans rörliga del på ägaren till 
den fastighet där kärlet är uppställt. Övriga fastighetsägare som utnytt-
jar gemensamt kärl betalar en grundavgift för renhållning. 

Avgiftsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavare. 

Avgifter enligt denna taxa betalas till kommunen. 

http://www.stromsund.se/13195.html
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1.3 Befrielse från grundavgift 

Fastighet som bedöms som otjänlig att användas för boende och där 
inget hushållsavfall uppkommer kan, efter ansökan till kommunstyrel-
sen, befrias från grundavgift så länge förhållandena inte ändras. Befri-
else från grundavgift medges för maximalt tre år i taget. 

Anmälan ska innehålla 

1. Fastighetsbeteckning, fastighetsägare och fastighetens adress. 
2. Period som uppehållet avser. 
3. Beskrivning av varför fastigheten anses vara otjänlig att användas 

för boende. 

Anmälan ska inges senast en månad före avsedd uppehållsperiod. 
 
1.4 Avgiftsperioder 

Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall betalas fyra gånger 
per år. 
 
1.5 Tillämpning 

Teknik- och serviceförvaltningen äger inom fastställda avgiftsramar be-
sluta om smärre avvikelser från bestämmelserna i taxan. 
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2. Hämtning av kärl 

Fastställt av KF 2005-04-27, § 26, indexuppräknad 2016-01-01. 
 
Taxa för kärlhämtning år 2016, alla avgifter inklusive moms. 
 
Abonnent Kärlstorlek, 

liter 
Rörlig del 
kr/tömning  

Grundavgift 
kr/år 

Normalvilla 190 51,20 877,00 
Normalvilla 370 86,80 959,00 
Fritidshus 190 51,20 479,00 
Fritidshus 370 86,80 561,00 
 
 
Abonnent Kärlstor-

lek, liter 
Rörlig del 
kr/ tömning  

Grundavgift 
kr/år 

Behållarav-
gift kr/år 

Flerbostads-
hus  

190 51,20 796,00 x antal 
hushåll 

+ 80,50 x  
antal kärl 

Flerbostads-
hus  

370 86,80 796,00 x antal 
hushåll 

+ 163,00 x 
antal kärl 

Flerbostads-
hus  

750 172,50 796,00 x antal 
hushåll 

+ 390,00 x 
antal kärl 

 
För flerbostadshus debiteras 796,00 kr per lägenhet (hushåll) och till detta 
läggs kärlkostnad motsvarande hur många kärl som flerbostadshuset 
har. 

   

Abonnent Kärlstor-
lek, liter 

Rörlig del 
kr/ tömning  

Grundavgift 
kr/år 

Behållarav-
gift kr/år 

Företag/  
övriga 

190 51,20 398,00 + 80,50 x  
antal kärl 

Företag/  
övriga 

370 86,80 398,00 + 163,00 x 
antal kärl 

Företag/  
övriga 

750 172,50 398,00 + 390,00 x 
antal kärl 

 

För företag och övriga debiteras 398,00 kr per hämtningsplats och till 
detta läggs kärlkostnad motsvarande hur många kärl som hyrs. 
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3. Återvinningscentraler 

Fastställt av KF 2010-04-20, § 24 
 
Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2016-01-01. 
 
Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexregle-
ring sker med avfallsindex A12:1 MD som grund och oktober 2013 som 
basmånad. 

 
3.1 Prislista för hushåll    

                                                                                    Avfallsslag, som räknas 
till avfall som uppkom-
mer i hushåll och ska 
lämnas sorterat 

Mottagnings-
avgift exkl. 

moms, kr/ton 

Mottag-
ningsavgift 
inkl. moms, 

kr/ton 

Mottagnings-
avgift inkl. 

moms, kr/m3 

1 Sorterat grovavfall Fritt Fritt Fritt 

2 Brännbart avfall Fritt Fritt Fritt 

3 Deponirest, efter sor-
tering           

Fritt Fritt Fritt 

4 Osorterat avfall 2 76,00 3 221,00 1 036,00 

5 Park- och trädgårds-
avfall 

Fritt Fritt Fritt 

6 Inert avfall, olika di-
verse material, pors-
lin, jord m.m. 

Fritt Fritt Fritt 

7 Aska Fritt Fritt Fritt 

8 Spillolja dunk 1 till 5 
liter (OBS! PCB-olja 
tas ej emot) 

Fritt Fritt Fritt 

9 Kylmöbler, el-
apparater normala 
hushållsapparater 

Fritt Fritt Fritt 

10 Farligt avfall, små-
kemikalier m.m. 

Fritt Fritt Fritt 

11 Tryckimpregnerat trä 1 928,00 2 411,00        763,00 

 
  



 
 

 
Titel: Taxa för renhållning 

5 (11) 

Id nr:    5:5   
 

Övriga förutsättningar för mottagning av avfall  

Plaster: Armerad plast, t.ex. presenningar, salt-, pellets- och andra stor-
säckar skall vara i mindre styckeenheter 0,2 x 0,2 x 0,8 meter, för att tas 
emot som brännbart material.  
 
Brännbart avfall: Brännbart hushålls- och verksamhetsavfall skall vara 
i mindre styckeenheter än 0,2 x 0,2 x 0,8 meter. 

 
3.2  Prislista för företag och institutioner                                                                                               

 Avfallsslag 
 

Mottagnings-
avgift exkl. 

moms, kr/ton 

Mottagnings-
avgift inkl. 

moms, kr/ton 

Mottagnings-
avgift inkl. 

moms, kr/m3 
1 Osorterat avfall  2 576,00  3 221,00  1 036,00 

2 Hushållsavfall och 
liknande avfall från 
företag, t.ex. restau-
ranger  

 1 928,00               

Gäller Liden 

 2 411,00           

Gäller Liden 

--- 

3 Brännbart avfall  1 894,00     2 367,00  758,00 

4 Leverans brännbart 
avfall, i container till 
Liden, se x) 

 1 928,00  2 411,00  763,00                      

5 Deponirest  1 631,00  2 040,00  652,00 

6 Frigolitmaterial  7 412,00  9 267,00  69,00 

7 Park- och träd-
gårdsavfall 

 387,00  484,00   75,00                                 

8 Jord/schakt/täckma
terial/ konstrukt-
ionsmaterial 

 443,00  555,00 Offert läm-
nas på 
större 
mängder  

9 Jord/schakt/täckma
terial/orent   

 663,00  708,00  

10 Inert avfall, blandat 
material t.ex. be-
tong, porslin 

 2 006,00  2 508,00  

11 Branschspecifikt 
avfall  

Offert läm-
nas vid 
varje tillfälle 

Offert lämnas 
vid varje till-
fälle 

Offert läm-
nas vid 
varje tillfälle 

12 Aska  736,00  919,00 --- 

x) Avser brännbart avfall som lämnas i containrar, (leverans endast till 
Lidens ÅVC). 
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Övriga förutsättningar för mottagning av avfall 

Plaster: Armerad plast, t.ex. presenningar, salt-, pellets- och andra stor-
säckar skall vara i mindre styckeenheter 0,2 x 0,2 x 0,8 meter, för att tas 
emot som brännbart material.  

Brännbart avfall: Brännbart hushålls-, verksamhetsavfall skall vara i 
mindre styckeenheter än 0,2 x 0,2 x 0,8 meter 

  

 Oljeavfall 

 Avfallsslag 
 

Mottagnings-
avgift                  

exkl. moms  

Mottagnings-
avgift                   

inkl. moms             
1 Oljeavfall/m3  557,00 kr  697,00 kr 

2 Oljeavfall, 200 liters fat  215,00 kr  269,00 kr 

3 Oljeavfall, dunkar 1-20 liter  2,00 kr/lit  3,00 kr/lit 

4 Oljeavfall, väl tömda oljefat  33,60 kr/st  42,00 kr/st 

5 Oljeavfall, oljefilter  11,20 kr/st  14,00 kr/st 

6 Oljeavfall, hydraulslang  27,50 kr/kg  34,40 kr/st 

7 PCB-olja  Tas ej emot Tas ej emot 
 

 

Övrigt farligt avfall från företag 

Farligt avfall från företag och verksamheter tas ej emot utan hänvisas 
till annan aktuell mottagare. 

 
 

Elektronik - vitvaror 
 Avfallsslag 

 
Mottagnings-

avgift exkl. 
moms, kr 

Mottagnings-
avgift inkl. 
moms, kr      

1 Elektronik/kg, ej producentan-
svarsmaterial. Inbyggt elmaterial 

 11,20  14,00 

2 Kylmöbler, vitvaror mindre än 
0,6 x 0,6 x 2,0 meter  

Fritt Fritt 

3 Kyldiskar, stora frysskåp och dy-
likt, per st. 

 781,00  975,00 

4 Värmepumpar per st.                 781,00  975,00 
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Slam 
 Avfallsslag 

 
Mottagnings-

avgift exkl. 
moms, kr/ton 

Mottagnings-
avgift inkl. 

moms, kr/ton 

Mottagnings-
avgift inkl. 

moms,   kr/m3 
1 Renings-

verksslam/slam 
från enskilda an-
läggningar oav-
vattnat 

 387,00  484,00 484,00 

2 Renings-
verksslam/slam 
från enskilda an-
läggningar avvatt-
nat  

 334,00  418,00 418,00 

3 Grovrens från re-
ningsverk (Bränn-
bart avfall) 

 1 894,00      2 367,00  758,00  

4 Gödsel  334,00  418,00 418,00 

5 Gatubrunnsslam  541,00  676,00 676,00 
  

  Sorterat material från företag och verksamheter 
 Avfallsslag 

 
Mottagnings-

avgift exkl. 
moms, kr/ton 

Mottagnings-
avgift inkl. 

moms, kr/ton 

Mottagnings-
avgift inkl. 

moms, kr/m3 
1 Metall  168,00  211,00 111,00 

2 Wellpapp  525,00  656,00 165,00 

3 Papper   525,00  656,00 165,00 

4 Hårdplast  525,00  656,00 165,00 

5 Mjukplast  525,00  656,00 165,00 

6 PVC-plast  1 616,00  2 021,00 646,00 

7 Trä  709,00  887,00 223,00 

8 Tryckimpregnerat 
trä 

 1 928,00  2 411,00 736,00 
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Övrigt 
 
I de fall återvinning inte kan ske, tillkommer en hanteringsavgift mot-
svarande faktisk kostnad. 

 
  Extra öppen ÅVC-anläggning 

 Slag av öppethållande Tidpunkt Etablerings-
kostnad   

första timmen, 
kr 

Kostnad efter-
följande tim-

mar, kr 

1 Vardagar 07.00–16.00 651,00 
 

292,00 

2 Vardagar, enkel 
övertid 

05.00–07.00 
och 16.00–

18.00 

651,00 515,00 

3 Kvalificerad ar-
betstid, kvällar och 
helgdagar 

00.00–24.00 792,00 627,00 

Moms tillkommer på dessa priser. 
 
Förutsättning för extraöppnande av ÅVC-anläggning är att det finns 
ÅVC-personal tillgänglig för arbetsuppgiften och att begäran sker minst 
sex timmar före önskemål om tillgång till anläggning. 
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4. Slamtömning 

Fastställt av KF 2010-04-20, § 24 
 
Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2016-01-01. 
 
Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexregle-
ring sker med avfallsindex A12:1MD som grund och oktober 2013 som 
basmånad. 
 
4.1 Enskild slambrunn med eller utan WC-anslutning och därmed 
jämförbar anläggning  

 Art-volym-typ av tjänst Taxa / pris                  
exkl. moms, kr 

Taxa / pris                   
inkl. moms, kr 

1 Hushåll, årlig slamtömning, sam-
ordnad hämtning brunnstömning 
med volym < 3 m3 , inklusive slam 

1 113,00  1 391,00                  

2 Brunnstömning med volym < 3 m3  
Se även tilläggsavgift under punkt 
2 och 3. 

516,00  645,00 

3 Brunnstömning med volym 3-6 m3 

Se även tilläggsavgift under punkt 
2 och 3. 

771,00  964,00 

4 Tillägg för volym > 6 m3/m3  261,00  327,00 

5 Tillägg för ytterligare tömning på 
samma fastighet med volym 1 m3 

291,00  364,00 

6 Tillägg för ytterligare tömning på 
samma fastighet med volym 1-3 m3 

320,00  401,00 

7 Tillägg för ytterligare tömning på 
samma fastighet med volym 3-6 m3 

700,00  875,00 

 
4.2 Sluten tank och därmed jämförbar anläggning 

 Art-volym-typ av tjänst Taxa / pris                  
exkl. moms, kr 

Taxa / pris                   
inkl. moms, kr 

1 Sluten tank med volym < 3 m3  
Se även tilläggsavgift under punkt 
1 och 3. 

575,00  719,00 

2 Sluten tank med volym 3–6 m3  
Se även tilläggsavgift under punkt 
1 och 3. 

964,00  1 204,00 

3 Tillägg för volym > 6 m3/m3                                                  259,00  323,00 
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4.3 Latrinbehållare 

Kommunen kan bara ta emot slam från godkänd latrinbehållare som 
kommunen tillhandahåller. Dessa behållare kan köpas vid kommunens 
ÅVC-anläggningar, där de också kan lämnas in när de är fyllda. 

Behållaren kostar 288 kronor inkl. moms. 
 

4.4  Extra hämtning 
 Art-volym-typ av tjänst Taxa / pris                  

exkl. moms, kr 
Taxa / pris                   

inkl. moms, kr 
1 Extrahämtning, (avrop) med krav 

om tömning av anläggning inom 5 
arbetsdagar debiteras en extra av-
gift utöver den under punkt 1 och 
2. Per tömning. 

 1 629,00  2 037,00 

2 Extrahämtning, (avrop) med krav 
om tömning av anläggning inom 
24 timmar debiteras en extra avgift 
utöver den under punkt 1 och 2. 
Per tömning. 

 2 512,00  3 139,00 

3 Tömning av slam från kommunala 
avlopps-anläggningar, pumpstat-
ioner m.m. per timme.                                        
Avrop av normal tömning inom 2 
arbetsdagar. 

 882,00  1 104,00 

4 Tillägg för akuttömning, samma 
vardag 6.00–18.00    Pris per timme. 

 958,00  1 197,00 

5 Tillägg för akuttömning, samma 
vardag 18.00–6.00     Pris per 
timme. 

 1 017,00  1 271,00 

6 Tillägg för akuttömning, helgdag.                                   
Pris per timme. 

 1 172,00  1 463,00 

7 Bomkörning, avgift om inget till-
träde lämnas till fastighet vid av-
rop, utgår avgift per framkörning. 

 747,00  933,00 
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4.5 Deponiavgift slam i samband med tömning av brunnar och slutna 
tankar 

 
 Slamtyp Taxa  /pris                  

exkl. moms, kr 
Taxa / pris                                     

inkl. moms, kr 
1 Våtslam, per ton/m3 387,00 484,00 

2 Avvattnat slam per ton/m3 334,00 418,00 
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§ 203  Dnr 2016.210 792 
 
Taxa fotvård 

Närvård Frostviken bedriver fotvård med egen personal. För övrigt inom 
kommunen bedrivs fotvård av egenföretagare. Taxan har inte reviderats 
de senaste åren. Den är i dag 300 kronor för hel behandling och 200 kro-
nor för delbehandling. 
 
Regionen har från den 1 april 2016 höjt sina avgifter för sjukvårdande be-
handling till 300 kronor per besök med oförändrat tak för frikort 1 100 
kronor. Avgiftsnivån hos privata fotvårdare ligger i dag på 550 kronor för 
en klassisk hel fotvårdsbehandling samt 400 kronor för en delbehandling. 
 
Närvårdsnämnden beslutade den 19 maj 2016, § 32, att föreslå kommun-
fullmäktige att höja avgiften för fotvård från och med årsskiftet 2016/2017 
enligt följande: 
 
•  Hel klassisk fotvårdsbehandling 550 kronor per behandlingstillfälle. 
•  Delbehandling 400 kronor per behandlingstillfälle. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 167/2016 
  
Yrkande 

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

1. Avgiften för fotvård höjs till följande: 
 
•  Hel klassisk fotvårdsbehandling 550 kronor per behandlingstillfälle. 
• Delbehandling 400 kronor per behandlingstillfälle. 
 
2. Den nya avgiften gäller från och med den 1 januari 2017. 
 
_____  
 
 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-08-23  9  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 204 Dnr 2016.209 170 
 
Ägardirektiv för Jämtlands Räddningstjänstförbund 2017 

Förslag till ägardirektiv 2017 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har 
upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 168/2016 
  
Yrkande 

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

Förslag till ägardirektiv 2017 för Jämtlands Räddningstjänstförbund god-
känns. Bilaga 
 
_____  
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UTKAST ÄGARDIREKTIV 2016 2017 för Jämtlands Rädd-
ningstjänstförbund 

 
Adress: Fyrvallavägen 4,Östersund 
 
Förbunds-   
ordning:  Upprättad av ägarna 2007-05-03, reviderad 2009-12-17, rev 2011-10-25, rev 

2014-03-12, rev 2015-05-29 
 
Konsortial-   
avtal: Upprättat av ägarna 2009-12-17, rev 2011-10-25, rev 2014-03-12, rev 2015-
 04-15 
 
Ägar- Antagna av kommunfullmäktige i Bergs kommun, Bräcke kommun, 
direktiv:  Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds 

kommun och Östersunds kommun  
  
Gäller fr.o.m.:  den 1 januari 2016 2017 och tillsvidare eller senast den 31 december 2016 

2017 då nya ägardirektiv skall vara fastställda. 
 
Direktivens 
innehåll: 1    Ekonomiska mål och riktlinjer. 

  
• Direktionen skall samråda med medlemskommunerna om förslaget till 

budget för nästkommande år senast den 15 september 2015 2016. Di-
rektionen skall senast under december månad året före budgetåret fast-
ställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna enats om. 
 

• Inget överskridande av budget accepteras av direktionen. Det är fast-
ställd budget som gäller och direktionen har ansvar för att detta följs. 
Om direktionen upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att 
ske skall direktionen omedelbart besluta om åtgärder för att minska 
kostnaderna. Förbundet har rätt att disponera balanserat resultat. För öv-
rigt gäller vad som anges i förbundsordningen. 

 
• Direktionen finansierar utveckling av övningsområde Furulund genom 

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

 
• För revision av förbundets verksamhet får nyttjas totalt 120 000 kronor. 

 
 

2    Ekonomiska förutsättningar budget 2016 2017 och flerårsplan 2017-
2018 2018-2019 
 

• Budgetramen/medlemsbidraget för budget 2016 2017 och flerårsplan 
2017-2018 2018-2019 utgår från 2015 2016 års budgetram/bidrag för 
Jämtlands Räddningstjänstförbund och kostnadsfördelning mellan ägar-
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kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund 
och Östersund. Kostnadsfördelningen (2015 2016 års nivå) är följande: 
Berg 12 187 tkr 12 373 tkr, Bräcke 9 607 tkr 9754 tkr, Härjedalen 21 
560 tkr 21 890 tkr, Krokom 16 657 tkr 16 912 tkr, Ragunda 9 420 tkr 
9 564 tkr, Strömsund 15 945 tkr 16 189 tkr och Östersund 31 354 tkr 
32 278 tkr – totalt 116 731 118 960 tkr.  

 
• Indexuppräkningen från 20156 till 20167 års nivå uppgår till 2,0 % för 

personalkostnader och 0 1,7 % för övriga kostnader (och intäkter).  
 

• En särskild satsning görs med 2 mnkr för att öka investeringsutrymmet 
med motsvarande belopp. Det innebär att avskrivningarna succesivt över 
tid kommer att öka och därmed bidra till en hållbar investeringstakt av 
anläggningstillgångarna. Investeringstaket fås fram ur resultaträkningen. 
Årets budgeterade resultat, plus avskrivningarna, minus amorteringarna 
är utrymmet för årets investeringar. Satsningen ingår i den totala bud-
getramen för 2017. 

 
• För budgetåret 2016 2017 uppgår förbundets totala bud-

getram/medlemsbidrag till 118 960 tkr 122 679 tkr- varav från Berg 12 
373 tkr 12 808 tkr, Bräcke 9 754 tkr 10 096 tkr, Härjedalen 21 890 tkr 
22 659 tkr, Krokom 16 912 tkr 17 506 tkr, Ragunda 9 564 tkr 9 900 tkr, 
Strömsund 16 189 tkr 16 758 tkr och Östersund 32 278 tkr 32 952 tkr. 

 
• För 2017-2018 2018-2019 bestäms indexuppräkningen i kommande års 

ägardirektiv.  
 

 
• Förbundet erhåller medlemsbidrag från ägarkommunerna enligt fast-

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

 
 
 
 

3    Informationskrav 
 
• Årsredovisning  
Förbundet ska lämna underlag för årsredovisning inklusive miljö- och per-
sonalekonomiskt bokslut till medlemskommunerna senast den 15 februari 
året efter räkenskapsåret. Det reviderade bokslutet, inklusive lekmannarevi-
sorernas rapport, ska vara ägarna tillhanda senast den 15 mars. Redovisning 
av förhållanden som förbundet önskar påtala som äskanden/behov inför 
kommande budgetår ska inlämnas till medlemmarna senast den 31 januari 
året före budgetåret. 
 
• Delårsrapporter 
Förbundet skall redovisa delårsrapporter till ägarna per 30 april och 31 au-
gusti. Rapporterna ska innehålla prognos för helårsresultat och vara med-
lemmarna tillhanda ca 20 maj och ca 20 september. I delårsrapporterna ska 
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uppföljning av miljö- och personalmålen göras. I delårsrapporten per 31 au-
gusti skall även delårsbokslut redovisas. Rapporter och bokslut skall även 
tydligt redovisa uppnådda resultat i relation till satta mål. Exakta tidpunkter 
meddelas i början av året. 

 
• Statistikuppgifter 
Förbundet ansvarar för erforderlig redovisning av verksamhetsstatistik 
(uppgifter till SCB mfl, enkäter etc). 
 
• Övrig information 
Medlemmarna har rätt att under löpande år kalla förbundets direktion och 
ledning för information om förbundets verksamhet och ekonomi. 

 
• Nyckeltal – jämförelser med andra  
Uppdras till direktionen att räkna fram/utarbeta nyckeltal – jämförelser med 
andra räddningstjänster i syfte att ha underlag för förbättringsåtgärder. 

 
4    Speciella verksamhetskrav  
 
Principiella frågor 
Förbundet ska tillse att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 
får tillfälle att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller större vikt fattas. 
 
Internkontroll 
Direktionen har att verka för att en god internkontroll präglar organisationen 
och förbundets löpande verksamhet. Direktionen ska årligen värdera den in-
terna kontrollen.   
 
Miljöarbete 
Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar 
utveckling. Förbundet ska aktivt arbeta för att förbättra och utveckla sitt 
miljöarbete genom att formulera egna målsättningar som sammanställs i 
handlingsplaner på lokal nivå. Uppföljningen redovisas i samband med de-
lårsrapporter och årsbokslut. Förbundet ska genomföra och kommunicera 
smarta miljölösningar på kort och lång sikt.  

 
Upphandling 
Förbundet skall samordna sin upphandling med medlemskommunernas ge-
mensamma nämnd för upphandling och följa den fastställda upphandlings-
policyn som fastlagts av länets gemensamma nämnd för upphandling. 

 
Förbundets IT-verksamhet 
Förbundet ska ha en av direktionen fastställd policy med rutiner vad gäller 
IT-säkerhet, där även användarnas ansvar för säkerhet och etik tydliggörs.  
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Personalpolitik  
Förbundet ska aktivt verka för att:  
- arbetsmiljön på förbundets arbetsplatser är stimulerande samt främjar 
hälsa, trivsel och arbetsglädje. 
 

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

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

 
Extraordinära händelser 
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna har fastställt Ledningsplan för 
respektive kommun vid extra ordinära händelser. Av planen framgår organi-
sationen av krisledningsnämnd och att planen omfattar alla verksamheter 
inom kommunkoncernen. 
 
Förbundet har skyldighet att ingå i kommunernas organisationer för extraor-
dinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av ledningsplanen. Så-
ledes ska förbundet upprätta plan för extraordinära händelser, revidera pla-
nerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive 
verksamhet. 
 
 
Ägardirektiven gäller efter att samtliga ägarkommuners fullmäktige-
församlingar beslutat fastlägga dem. 
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§ 205 Dnr 2016.58 042 
 
Kommunalt partistöd  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2014, § 126, att anta reg-
ler för partistöd.  
 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning se-
nast den 30 juni efter räkenskapsårets utgång och som visar att partistödet 
har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet, 9 §, första stycket i 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
 
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 
Fullmäktige får i de i förväg antagna reglerna för partistöd besluta om att 
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning 
respektive granskningsrapport. 
 
Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 2015 i tid. 
 
Partistödet är för närvarande 10 000 kronor till varje parti som är repre-
senterat i kommunfullmäktige. Dessutom utgår ett stöd på 18 000 kronor/ 
mandat. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 169/2016 
 
Arbetsutskottet beslutade den 9 augusti 2016 att begära in komplettering 
från Sverigedemokraterna vad gäller specificering av användandet av 
partistödet. 
 
Sverigedemokraterna har lämnat in en komplettering. 
  
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag med tillägget att även Sverigedemokraternas redovisning 
godkänns. 
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§ 205 forts. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Redovisningarna för 2015 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 
Centerpartiet, Moderaterna, Rättvis demokrati, Miljöparitet och  

 Sverigedemokraterna godkänns. 
 
2. Partistödet för 2017 betalas ut i januari 2017. 
 
_____  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-08-23  12  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 206  Dnr 2016.271 006 
 
Sammanträdesdagar med arbetsutskottet, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2017 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdes-
dagar för år 2017. 
 
 Arbetsutskottet  Kommunstyrelsen  Kommunfullmäktige 
 
Januari   10  31  - 

Februari   7  28  22 

Mars   14  28  - 

April   11 -  27 

Maj   9  2, 30  - 

Juni   13 27  21 

Juli   -  -  - 

Augusti   15  29  - 

September   12  26  20 

Oktober   3  24  - 

November   7  21  15 

December   5  19  13 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upprättat förslag till tidplan 2017 för kommunstyrelsen godkänns. 
 
2. Planen redovisas till kommunfullmäktige för fastställelse. 
 
_____ 
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§ 207  Dnr 2016.244 041 
 
Budget 2017 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – 
Akademi Norr 

Skrivelse har inkommit från kommunalförbundet Partnerskap Inland - 
Akademi Norr om budget för 2017. 
 
Enligt förbundsordningen ska direktionen samråda med medlemmarna 
om budgeten senast den 15 september.  
 
Direktionens budgetförslag är på totalt 1 000 000 kronor för 2017 vilket är 
samma som för år 2016.  
 
Medel finns avsatta i budgeten 2017 för framtids- och utvecklingsförvalt-
ningen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 171/2016 
  
Yrkande 

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

Strömsunds kommun godkänner föreslagen budget. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Akademi Norr 
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§ 208  Dnr 2016.197 040 
 
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016 

Senast 2018 ska Kommuninvests kapital ha ökat för att möta kravet på 
lägsta bruttosoliditet. I stadgarna har det därför tillkommit en möjlighet 
för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera 
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som 
följer av medlemskapet. 
 
Kommunen ska därför besvara förfrågan om kommunen önskar fullfölja 
sin insatsskyldighet. 
 
Ekonomichefen föreslår att förfrågan besvaras med alternativet att öka 
kommunens medlemsinsats till högsta nivån, 900 kronor per invånare, 
vilket motsvarar en extra insättning under 2016 med 2 473 390 kronor. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 172/2016 
  
Yrkande 

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

Förfrågan besvaras med alternativet att öka kommunens medlemsinsats 
till högsta nivån, 900 kronor per invånare, vilket motsvarar en extra in-
sättning under 2016 med 2 473 390 kronor. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommuninvest 
Ekonomichefen 
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§ 209  Dnr 2016.249 842 
 
Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism, JHT 

Nuvarande avtal mellan Region Jämtland Härjedalen, flertalet kommuner 
och JHT avseende JHT:s basfinansiering löper ut den 31 december 2016 
Därför vill JHT nu väcka frågan om fortsatt basfinansiering fr.o.m. 2017 
och deras förslag är att beslut fattas för en längre tid än ett år och då för 
perioden 2017-2019. 
 
Anledningen till det är att JHT ända sedan bildandet 1995 arbetat för en 
långsiktigt hållbar utveckling av besöksnäringen och för närvarande är 
JHT drivande och delaktigt i ett antal fleråriga aktiviteter och processer 
som kräver en långsiktig ekonomisk grund att stå på. 
 
I 2016 års avtal uppgår Strömsunds kommuns ersättning till 177 916 kro-
nor och mot bakgrund av tidigare godkänd årlig indexuppräkning med  
2 % per år så bör det aktuella beloppet för 2017 uppgå till 181 474 kronor 
för att därefter årligen uppräknas med 2 %. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 173/2016 
  
Yrkande 

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

1.  Strömsunds kommun går in med 181 474 kronor till basfinansieringen 
 för år 2017. 
 
2.  Medel anslås i kommunstyrelsens budget 2017. 
 
3. Basfinansieringen för 2018 och 2019 hanteras i respektive års budget. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Jämtland Härjedalen Turism 
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§ 210  Dnr 2016.221 814 
 
Beslut om reglering av snöskotertrafiken inom område Frost-
viken väst – bildande av kommunalt regleringsområde 

Ett förslag till beslut om upprättande av ett kommunalt regleringsområde 
för snöskotertrafiken inom område Frostviken väst har upprättats (från 
Gäddede i söder till Stora Blåsjön i norr, från statens regleringsområde i 
öster till norska gränsen i väster).  
 
Ett stort antal klagomål på skotertrafik/skoterkörning har kommit in till 
kommunen. Tillsammans med markägare, Frostvikens skoterklubb och 
näringsidkare i området har kommunen arbetat fram ett förslag till regle-
ring av skotertrafiken. Körning i terräng med terrängskoter och annat mo-
tordrivet fordon kommer att förbjudas med vissa undantag. Bland annat 
kommer området att öppnas för körning längs anvisade leder och friåk-
ning inom vissa bestämda områden, under vissa förutsättningar. Före-
skrifterna redovisas i bilagan ”Förslag till beslut om reglering av snösko-
tertrafiken inom Område Frostviken Väst”. 
 
Förslaget har varit ute för samråd från den 13 juni 2016 till den 6 juli 2016. 
Samrådsförslaget har skickats för yttrande till kommunens medlemmar 
och enskilda via kommunens hemsida, andra myndigheter och bransch- 
och intresseorganisationer, lokala föreningar och grupper. Under sam-
rådstiden har ett samrådsmöte hållits i Gäddede (den 14 juni 2016) med 
60-70 deltagare.  
 
Inkomna samrådsyttranden har sammanställts i ett samrådsutlåtande, där 
det framgår vilka förslag som de framförda synpunkterna har gett anled-
ning till.  
 
Miljö- och byggavdelningens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
bilda ett kommunalt regleringsområde enligt förslaget. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 174/2016 
  
Yrkande 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Ett kommunalt regleringsområde bildas enligt upprättat förslag. 
 
Simon Högberg (m) deltar inte i beslutet. 
 
_____  
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§ 211  Dnr 2016.276 780 
 
Projektet Öppen Arena 

Öppen Arena är ett projekt med inriktning på 
 
• att skapa fler arbetsplatsliknande praktikplatser, trainee 
• en trappstegsmodell från utanförskap till arbetsmarknaden 
• ett gemensamt koncept och samverkan/lärande mellan kommuner, 

region, arbetsförmedlingen och försäkringskassan 
 
Samverkande aktörer är Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Regionen är projektägare. 
 
Förslaget bygger på att utveckla och medverka med befintlig verksamhet 
hos aktörerna. Budgeten är inte klar men man räknar med en projektvo-
lym ungefär som UVAS (ungas som varken arbetar eller studerar) dvs. ca 
0,5-0,75 schablonbelopp per kommun (motsvarar ungefär tjänster). 
 
Projektet kommer att placera en projektmedarbetare på 100 % i Ström-
sund.  
 
För Strömsunds kommun innebär medfinansieringen en tjänst på 50 % i 
tid i befintliga verksamheter. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 176/2016 
  
Yrkande 

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

Strömsunds kommun deltar i projektet. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Region Jämtland Härjedalen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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§ 213 Dnr 2016.274 024 

Lärarlönelyftet 

Statsbidraget är till för att huvudmän ska kunna höja lönerna för särskilt 
kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet är att höja 
läraryrkets attraktionskraft. Den anställdes arbetsuppgifter ska till största 
del bestå av undervisning, uppgifter som hör till undervisning eller andra 
uppgifter av pedagogisk natur.  
 
Av kommunens 179 lärare/förskollärare/fritidspedagoger har 146 legiti-
mation, nio fritidspedagoger, två är modersmålslärare och elva yrkeslä-
rare. De två senare grupperna behöver inte legitimation. I gruppen lä-
rare/förskollärare/fritidspedagoger är förstelärare inkluderade. Alltså 
saknar elva legitimation. 
 
Pensionsavgång beräknat på avgång vid 65 års ålder 
2016 3 personer = 2,75 tjänster 
2017 3 ”                2,0   ” 
2018 5 ”                   4,3   ” 
2019              5 ”                   4,5  ” 
2020             7 ”                   7,0  ” 
  
Lärarlönelyftet är en permanent satsning utan slutdatum, under förut-
sättning att medel anvisas. Det är upp till kommunen som huvudman att 
avgöra om lönepåslaget ska ges tills vidare eller under viss tid. 
 
Strömsunds kommun får 3 050 000 kronor i statsbidrag för läsåret 
2016/2017. Storleken för nästkommande period avgörs av elevantalet i 
förhållande till övriga huvudmäns elevantal, och beräknas utifrån det ge-
nomsnittliga antalet elever kommunen haft under de tre föregående åren. 
 
Den genomsnittliga löneökningen ska vara mellan 2 500 kronor och 3 500 
kronor per månad och lärare.  Varje kommun avgör själv om kommunen 
ska ge lite till många eller mycket till få. 
 
2 500 kronor blir totalt 42 600 kronor/år, delas med 3 050 000 kronor = 
71,6 personer, (ca 70 personer) 
 
3 500 kronor blir totalt 59 640 kronor/år, delas med 3 050 000 kronor = 
51,1 personer, (ca 50 personer) 
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§ 213 forts. 
 
Kommunen kan avsätta maximalt 10 procent av bidragsramen till för-
skola och fritidshem, finns inget krav. 90 procent ska tillfalla övriga skol-
former.  
 
Skolledare kan inkluderas i Lärarlönelyftet, förutsatt att de har lärarlegi-
timation och ägnar största delen av sin arbetstid till undervisning eller 
andra uppgifter av pedagogisk natur.  
 
Lärare med karriärtjänster, s.k. förstelärare, är inte garanterade ett löne-
påslag via Lärarlönelyftet och därför måste kommunen ta ställning till om 
även de ska omfattas. 
 
Förhandlingschefens förslag till kommunstyrelsen: 
 
1. Den genomsnittliga löneökningen ska vara 2 500 kronor per månad och 

tjänst med motivering att fler lärare får del av satsningen. Löneökning-
en ska inte vara differentierad. 

 
2. 10 procent av bidragsramen fördelas till förskola och fritidshem. Reste-

rande 90 procent tillfaller grundskolan och gymnasieskolan. 
 

3. Skolledarna ska inte inkluderas i Lärarlönelyftet då de inte till största 
delen av sin arbetstid ägnar sig åt undervisning. 

 
Yrkanden 

* Susanne Hansson (s) yrkar följande:  
 
1. Den genomsnittliga löneökningen ska vara 2 500 kronor per månad och 

tjänst med motivering att fler lärare får del av satsningen. Löneökning-
en ska inte vara differentierad. 

 
2. 10 procent av bidragsramen fördelas till förskola och fritidshem. Reste-

rande 90 procent tillfaller grundskolan och gymnasieskolan. 
 

3. Skolledarna ska inte inkluderas i Lärarlönelyftet då de inte till största 
delen av sin arbetstid ägnar sig åt undervisning. 

 
4. Lönepåslaget ska gälla tills vidare. 
 
5. Förstelärarna ska ingå i Lärarlönelyftet i konkurrens med övriga kvali-

ficerade lärare. 
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§ 213 forts. 
 
*  Simon Högberg (m) yrkar att Lärarlönelyftet betalas ut till lärarna så 
länge regeringen står som finansiär. Lärarlönelyftet ska specificeras sepa-
rat på mottagarens lönespecifikation. 
 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på punkterna 1,2,3 och 5 i yrkandet och 
finner bifall till detta. 
 
Proposition 2 

Ordföranden ställer proposition på punkt 4 i yrkandet och Simon Hög-
bergs yrkande och finner bifall till eget yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Den genomsnittliga löneökningen ska vara 2 500 kronor per månad och 
tjänst med motivering att fler lärare får del av satsningen. Löneökning-
en ska inte vara differentierad. 

 
2. 10 procent av bidragsramen fördelas till förskola och fritidshem. Reste-

rande 90 procent tillfaller grundskolan och gymnasieskolan. 
 

3. Skolledarna ska inte inkluderas i Lärarlönelyftet då de inte till största 
delen av sin arbetstid ägnar sig åt undervisning. 

 
5. Lönepåslaget ska gälla tills vidare. 
 
4. Förstelärarna ska ingå i Lärarlönelyftet i konkurrens med övriga kvali-

ficerade lärare. 
 
Reservationer 

Simon Högberg (m), Catarina Espmark (m), Göran Espmark (c), Nils-
Bengt Nilsson (c), Hans Elmbjer (sd) och Göran Edman (rd) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Simon Högbergs yrkande. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Förhandlingschefen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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§ 214 Dnr 2015.182  214 

Översyn av kommunens detaljplaner 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2015 att bevilja miljö- och 
byggnämnden medel för revidering av detaljplaner. 
 
Under arbetets gång har nämnden uppmärksammat att det finns ett 
större behov att revidera Byggnadsplan för Hammerdals samhälle västra Mo – 
området (stg 48, Mo 1:20, 1:70 m.fl.) Hammerdals kommun, Jämtlands län, 
(B76), fastställd 1974-02-26 mot Byggnadsplan för nordöstra delen av Ström-
sund, Grelsgård 5:1 m.fl. Strömsunds kommun, (B49), fastställd 1969-10-10. 
  
Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att de-
taljplanen Byggnadsplan för Hammerdals samhälle västra Mo – området (stg 
48, Mo 1:20, 1:70 m.fl.) Hammerdals kommun, Jämtlands län ska revideras 
istället för Byggnadsplan för nordöstra delen av Strömsund, Grelsgård 5:1 m.fl. 
Strömsunds kommun. 
 
Anledningen till att B49 inte revideras är att tomterna är små och befintlig 
byggrätt inte har använts. Behovet av att utöka byggrätten för B76 be-
döms som större. Då det redan i dag finns många avvikelser inom plan-
området. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 179/2016 
  
Yrkande 

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

Detaljplanen Byggnadsplan för Hammerdals samhälle västra Mo – området (stg 
48, Mo 1:20, 1:70 m.fl.) Hammerdals kommun, Jämtlands län ska revideras 
istället för Byggnadsplan för nordöstra delen av Strömsund, Grelsgård 5:1 m.fl. 
Strömsunds kommun. 
 
_____    
 
Beslutsexp 
Miljö- och byggavdelningen 
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§ 215 Dnr 2016.242 400 
 
Yttrande över översiktsplan för Sollefteå kommun 

Sollefteå kommun har sänt ut samrådsförslag till kommunövergripande 
översiktsplan för Sollefteå kommun för möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till yttrande. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att yttrande lämnas enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun lämnar yttrande enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Sollefteå kommun 
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 

 

 
   medborgardialog@solleftea.se 
 
 
 
 
 
Yttrande över kommunövergripande översiktsplan för Sol-
lefteå kommun 

Strömsunds kommun har tagit del av samrådsförslaget till kommun-
övergripande översiktsplan för Sollefteå kommun och vill ge följande 
synpunkter. 
 
Översiktsplanen är välskriven och beskriver många olika perspektiv 
och möjligheter, i såväl nutid som framtid, för Sollefteå kommun. 
Kommunerna har, som inlandskommuner, många gemensamma utma-
ningar för framtiden och samarbete och samsyn kan stärka båda kom-
munernas ställning i mellannorrland. 
 
Strömsunds kommun saknar dock tydliga beskrivningar av mellan-
kommunala frågor i översiktsplanen och skulle därför vilja belysa några 
gemensama, viktiga områden för kommunerna: 
 
1. Besöksnäringen är mycket viktig för såväl Sollefteå som för Ström-
sund. Kommunerna skulle här gemensamt kunna marknadsföra natur- 
och kulturvärden för att öka antalet besökande. 
 
2. Vad gäller olika typer av exploateringar, till exempel vindbruk, är det 
viktigt att det finns en samsyn och att kommunerna samråder över 
kommungränserna om exploateringar. Här skulle kommunerna kunna 
samarbeta betydligt bättre, då boende i områden med etableringar be-
rörs oavsett vilken sida av kommungränsen man bor på. 
 
3. Våra gemensamma vattensystem kräver ett gemensamt arbete, såväl 
vad gäller vattenverksamheter, som krisberedskap vid till exempel 
översvämningar. 
 
4. Kommunerna har mycket gemensam infrastruktur. För besöksnäring-
ens skull bör ett samarbete om och samordning av skoter- och vand-
ringsleder utföras. 

mailto:medborgardialog@solleftea.se
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Många arbetspendlare mellan kommunerna finns också och de beskriv-
ningar som planen ger om upprustning av vägnätet är mycket viktiga. 
Strömsunds kommun vill särskilt poängtera det gemensamma intresset 
för gott underhåll av de viktiga vägarna mellan Strömsund och Ram-
sele, samt mellan Backe och Junsele. 
 
Järnvägen mellan Hoting och Forsmo har länge hållit dålig standard 
och är i stort behov av upprustning. Järnvägssträckan är mycket viktig 
för näringslivet i Strömsunds kommun, och då framför allt för skogs-
bruket. Att öka andelen transporter på järnväg är ett sätt kunna nå upp-
satta klimatmål, men det kräver ett väl underhållet järnvägsnät.  
 
5. Kommunerna har gemensamma marknader inom till exempel trä- 
och verkstadsindustri, vilket bör beaktas för att kunna underhålla en 
god sysselsättning. 
 
6. Inom bland annat vård och utbildning finns i dag ett visst samarbete 
mellan kommunerna. Det är viktigt att detta lyfts fram och utvecklas i 
en framtid. 
 
Den 26 mars 2014 yttrade sig Sollefteå kommun över Strömsunds kom-
muns förslag till översiktsplan. I yttrandet finns flera viktiga syn-
punkter på mellankommunala frågor i Strömsunds plan, vilka vi tror 
även är av vikt för Sollefteå kommun att ta del av. Yttrandet bifogas.  
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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§ 216 Dnr 2016.192 041 
 
Investeringar 2017 

Ett stort antal äskanden om investeringsmedel har inkommit. Efter att 
vissa äskanden plockats bort då de kan lösas genom leasing eller inte är 
någon investering så finns det ett behov av drygt 50 miljoner kronor. 
 
För år 2017 finns 23,5 miljoner kronor avsatta för investeringar. 
 
Yrkande 

Susanne Hansson (s) yrkar att upprättat förslag från Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet till fördelning av investeringsmedel antas. 
 
Proposition 

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

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till fördelning av inve-
steringsmedel antas. Bilaga 
 
_____  
 
 

  



1 (7)

Bet Benämning Skall 
nyttjas av

Kort beskrivning Motivering och beslut Konsekvens av ickebeslut Alternativ lösning S+V-prio

TSF1-1 Frostviksskolan, byte 
ventilationsaggregat

BKU Byte ventilationsaggregat 
Frostviksskolan

Uttjänta ventilationsaggregat idag som heller inte klarar dagens krav på 
ventilation, dessutom oekonomiska. Byten måste genomföras i samband 
med lokaleffektivisering om inte denna drar ut på tiden så byten tvingas 
göras som senare får förändras med hänsyn till kommande lokalnyttjande.

Risk för akut behov av byte 
alternativt förbud mot nyttjande av 
lokaler.

Flytta verksamheten till 
annan lokal

1

TSF1-3 Frostviksskolan, byte 
belysning

BKU Byte till energieffektivare 
belysning Frostviksskolan

Den befintliga belysningen i och kring fastigheten är gammal och oeffektiv. 
Genomgång och byte bör göras i samband med lokalanpassning. Del av 
belysningen kräver byte pga förbud mot kvicksilverbelysning

Risk för akut behov av byte 
alternativt förbud mot nyttjande av 
lokaler.

Flytta verksamheten till 
annan lokal

2

TSF8 Ny 
luftbehandlingsanlägg-
ning Hotings reningsverk

TSF/AVA-
enheten

Kraven på en fullgod 
processventilation uppfylls ej.

Olägenheten med lukt för närboende minskar och arbetsmiljön förbättas. 
Byte av befintligt ventilationsaggregat till nya aggregat med 
plattvärmeväxlare samt med roterande värmeväxlare i personaldel. Nya 
kanalsystem för till och frånluft i reningsverk samt i personalutrymmen.

Fortsatt spridning av dålig lukt i 
närområdet och dålig arbetsmiljö.

0 3

TSF9 Beläggning Strandgatan, 
Idrottsgatan

0 Tjälsäkring samt ny beläggning Fortsatt stora tjälskador i gata och trottoar Begränsad frankommlighet under 
vissa perioder.

0 4
TSF10 Ombyggnation av Vängel 

avloppsreningsverk
TSF/AVA-
enheten

Reningsverket fungerar idag 
dåligt och klarar inte de 
utsläppsvillkor som gäller.

Vid besök av tillsynsmyndigheten hösten 2015 noterar de att vi måste titta 
på verkets konstruktion i syfte att utreda om processon ska förändras. En 
utredning visar att avloppspumparna har en felaktig utformning och 
blåsmaskinen har för dålig kapacitet vilket gör att den havererar. 
Säckhanteringen av slam är en försöksanläggning som inte fungerar. 
Förslag till ombyggnation är framtaget.

En reningsanläggning som inte 
fungerar och kan leda till ett 
föreläggande att åtgärda bristerna.

0 5

TSF12 Byte 
belysningsarmaturer alla 
orter

Alla 
förvaltning
ar

Utbyte armaturer på grund av 
kvicksilverförbud

Kvicksilverlampan slutar att tillverkas 2015 pga miljöaspekt. Byte gör ca 
40% minskad energianvändning.

Ökade kostnader drift samt 
problem med reservdelar.

0 6

TSF13 IT-infrastruktur TSF Nyttjandet av IT i hela 
organisationen ökar vilket leder 
till att IT-infrastrukturen måste 
anpassas, byggas om och 
ersättas utifrån behoven. 

Det ställs kontinuerligt nya krav på IT-miljön utifrån verksamheternas 
behov. Idag är många verksamheter helt beroende av IT för sitt dagliga 
arbete detta ställer stora krav på tillgänglighet, anpassning och flexibilitet.

IT-utvecklingen skulle bromsa in 
och hårdvara som måste ersättas 
skulle inte bli ersatt vilket skulle 
kunna leda till oönskade driftstopp.

Alternativa lösningar till 
fortsatt utveckling av IT 
ser jag inte idag.

7

TSF21 Överbyggnad för avfall 
Lidens ÅVC

TSF/AVA-
enheten

Väggar och tak över 
omlastningsområde för säck- 
och kärlavfall och övriga 
fraktioner som behöver lagras 
väderskyddat och omlastas.

En överbyggnad för lagring/ hantering av säck- och kärlavfallet, osorterat 
mm innebär att vi bättre klarar kraven i tillståndet genom att vi hindrar 
djurens åtkomst till avfallet samt minskar nedskräpningen av närområdet. 
Nedskräpningen, omgående upplastning mm innebär onödiga kostnader 
kontinuerligt med maskiner/ arbetstid och städning. En överbyggnad 
möjliggör även bättre hantering och förädling av grovavfall och osorterat 
avfall som kommer in till anläggningen.

Fortsatt nedskräpning och 
kostnader för uppstädning. Fåglar 
och djur sprider skräp och ohälsa. 
Fortsatt oekonomisk och oeffektiv 
materialhantering. Fortsatt risk om 
föreläggande från 
tillsynsmyndighet då det är svårt att 
uppfylla tillståndet.

0 8

TSF23 Invallning och spillskydd 
kemikalietankar

TSF/AVA-
enheten

Kemikalietankar i flera 
reningsverk saknar spillskydd, 
vilket innebär att skulle något 
inträffa med tanken så rinner 
kemikalier ut.

Invallning och spillskydd är ett lagkrav och tillsynsmyndigheten har 
påpektat att detta ska åtgärdas vid sina tillsynsbesök.

0 0 9

TSF24 Asfaltering av ytor ÅVC TSF/AVA-
enheten

Asfaltering av hanterings- och 
avfallsytor på samtliga ÅVC.

För att kunna underlätta hantering, städa och hålla rent från spill av farligt 
avfall och glaskross mm. Vi minskar riskerna med att blanda olika material 
och skapa ytterligare avfall som går till deponi. Vi minskar riskerna för att 
skada hälsa och miljö.

Fortsatt blandning av olika material 
och skapar ytterligare avfall och 
spridning i naturen. Skärskador på 
ytor som har glaskross mm som 
inte går att sopa upp.

Platsgjutning av betong.

TSF3 Byte tak Fjällsjöskolan 
Backe

BKU Byte av uttjänt tak, akut behov Läcker in idag samt takkostruktion rutten efter återkommande läckage. 
Provisoriskt lagad 2014

Återkommande läckage som 
riskerar att på sikt bli ett 
arbetsmiljöproblem, tex 
inomhusmiljö.

0
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BU1 0 0 Fyrås förskola behöver en 
upprustning av toalett och 
skötrum.

Förskolans nuvarande toalett och skötrum är slitet och dåligt anpassad 
utifrån den åldersgrupp som idag vistas i lokalerna. Svårtillgängligt att nå 
vattnet vid skötbordet. Denna lokal är ej renoverad sedan skolan byggdes.

Svårarbetad och icke 
ändamålsenlig miljö för såväl barn 
som personal. 

0 10

FUF1 Byggsåg Näsvägen FUF Byggsågen är gammal och  
omodern och går inte att koppla 
ihop med någon spånsug. Vi 
har riktat sågen/anhållen med 
både laser och riktskenor utan 
förbättring. 

I lokalen på Näsvägen går idag 13 elever i bygg- och 
anläggningsprogrammet. Byggsågen som nyttjas under lektionstid är 
numer omodern och går inte att koppla ihop med spånsugen. På grund av 
att sågen är sliten bildas det väldigt mycket trädamm. När vi använder 
sågen i någon större utsträckning så får vi ha både dörr och portar öppna. 
Vid inandning kan dammet påverka övre och nedre luftvägarna och vi har 
en elev klassen som har astma. Vid hudkontakt kan dammet även orsaka 
kontakteksem.

Arbetsmiljön fortsätter att vara 
dålig.

0 11

TSF1-2 Frostviksskolan, byte 
fönster

BKU Byte fönster Frostviksskolan Gamla uttjänta fönster som är dragiga och oekonomiska. Fönstervirke till 
stor del ruttet och vissa svåra att öppna och stänga pga trasiga 
mekanismer. Byte måste göras i samband med lokaleffektivisering om inte 
denna drar ut på tiden så att byten tvingas utföras även på del som senare 
kommer att rivas.

Ytterliggare förämrad inomhusmiljö 
och driftsekonomi

0 12

TSF1-6 Frostviksskolan, byte tak BKU Taket gammalt och uttjänt, 
läckage förekommit och stor 
risk för flera större med akut 
byte som följd.

Gammal uttjänt tak i stort behov av byte. Bör utföras i samband med 
lokaleffektivisering men om denna fördröjs krävs sannolikt byte även på 
del som senare kan komma att rivas.

Risk för akut behov av byte Flytta verksamheten till 
annan lokal

13

FUF2 TIG svets till 
Industriprogrammet

FUF Äskandet gäller en TIG-svets till 
Industriprogrammet.

Idag finns endast en TIG-Svets på industriprogrammet. För att lära sig 
svetstekniken TIG krävs mycket träning. Arbetsmarknadens krav på den 
kompetensen har ökat, vi har fler elever som läser dessa kurser, och då 
räcker inte tiden vid den utrustning vi har för att täcka det behov som finns 
för att eleverna ska kunna få dom timmar som motsvarar kurspoängen. 
Nuvarande situation skapar mycket stress för lärare och elever att hinna 
öva och befästa sina kunskaper i TIG-svetsning.

Eleverna får inte den tid dom har 
rätt till i TIG-kurserna för att öva 
och befästa sina kunskaper. 
Fortsatt stress för lärare och 
elever.

0 14

VSF2 Nyckelfri hemtjänst     
etapp 2

Hemvård 
VSF

Nyckelfri hemtjänst etapp 2 Hemtjänsten kan med hjälp av nycklefria lösningar effektiviseras.  Det är 
en investering i arbetsmiljö och säkerhet för de kvinnor och män som har 
insatser. Investeringen finansieras genom en mer rationell logistik.

0 0 15

BU3 Väderskydd för 
barnvagnar, Fyrås 
förskola

0 Tak och väggar för att skydda 
barnen som sover ute i vagnar.

Barnen som sover ute i sina vagnar under sin tid på förskolan står idag ute 
i ur och skur. Vagnarna slits, det blir mer att städa inne när vagnarna är 
snöiga, leriga och blöta. Ger mer utrymme inne om vagnarna förvaras i 
förrådet när de inte används.

0 0

VSF3 Carport / parkering 
Brismarksgården

Hemvård 
VSF

Hemtjänsten och 
hemsjukvården i Hoting 
behöver bättre 
parkeringsmöjligheter för sina 

Bilarna far illa på vintern av igenfrysna dörrar vid användande av 
kupevärmare och motorvärmare. Dålig arbetsmiljö att sopa och skrapa is 
många ggr under ett dygn.

Fortsatt dålig arbetsmiljö. 0
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FUF4 Utbildningspaket för 
eleffektivisering KNX

Hjalmar 
Strömer-
skolan

Med dessa  värme, el, larm  
utbildningspaket kan olika 
elinstallationer kopplas samman 
och styras från när och fjärran 
med olika tekniska lösningar. 
Smarta elnät installeras i 
många fastigheter och  värme-
belysning- och 
larmövervakning, kontroll och  
styrning  kan göras med hjälp 
av denna utrustning. Eleverna 
på Elprogrammet behöver träna 
på detta i flera  kurser. 

Tekniken ingår i kurser på Elprogrammet och branschen efterfrågar denna 
kunskap. Genom denna nya teknik kan eleffektiviseringar göras för att 
spara energi och miljö. Eleverna behöver lära sig ny teknik för att vara 
attraktiva på arbetsmarknaden och för att vara anställningsbara direkt efter 
skolan. Många branschföretag saknar denna kompetens hos sina 
anställda idag. Genom skolans utbildning i  ny teknik så nås 
utbildningsmålen snabbare i kurserna och vi får en attraktivare utbildning 
för våra elever.  

Vi har svårt att ge eleverna 
kunskaper för att nå  kursmålen 

Att eleverna får turas om 
och göra en del av sin 
APL på det företag i 
kommunen som är 
utbildat och genomför 
dessa installationer. 

16

VSF5 Carport VSF 
Hemsjuk-
vård

Carport behövs till våra 
tjänstebilar i hemsjukvården.

Bilarna far väldigt illa när de står på motorvärmare och samtidigt snöfall. 
Snön smälter och rinner ner mellan dörrarna, och fryser till is. Detta 
orsakar i sin tur många onödiga plåtskador i form av sönderbruten plåt 
bl.a. Det är också en dålig arbetsmiljö och onödig tidsåtgång att ständigt 
hålla på sopa snö och skrapa is många gånger under ett dygn. 

Fortsatta onödiga reparationer som 
belastar ekonomin, och fortsatt 
dålig arbetsmiljö.

0

BU6 Upprustning av 
förskolornas lekplatser

Barn- och 
utbildning
sförvaltnin
gen

Att rusta upp förskolornas 
lekplatser utomhus och därmed 
förbättra barnens lek- och 
lärmiljöer i hela kommunen. 
Detta ligger helt i linje med 
uppdraget att arbeta med 
barnens utveckling och lärande.

Forskningen har visat på vikten av pedagoiskt stimulerande miljöer för att 
främja barns utveckling och lärande. Barnen får större möjlighet att 
utveckla och att arbeta med sitt lärande och sin utveckling i en 
pedagogiskt stimulerande miljö. Ett av de områden som föräldrarna har 
haft synpunkter kring i kommunens årliga förskoleenkät är: "hur 
utomhusmiljön i mitt barns förskola lockar till lek och aktiviteter". 
Kostnaden beräknas till ca 150 000 kr per förskola och 15 kommunala 
förskolor har upprutstningsbehov. 150 kkr*15=2 250 kkr.

Arbetet med att utveckla barns 
pedagogiska utemiljöer försvåras 
bl.a. pga. att barnens minskade 
tillgång till pedagogiska utemiljöer.

0

TSF11 Diskinlämning Hjalmar 
Strömerskolans kök

TSF/Kost Öppna upp vägg för att möjlig 
göra diskinlämning med 
rullbanor.

Idag äter ca 275 personer i matsalen. För att förbättra arbetsmiljön för 
personalen och minska lyften så skulle en anpassad diskinlämning vara 
optimal. Idag lyfts tunga backar till en rullvagn som rullas in i köket till 
diskmaskinen. Där lyfts dessa backar en gång till. En back med tallrikar 
väger ett antal kg och det är ingen bra arbetsmiljö. Med en ny 
diskinlämning slipper personalen dessa lyft. En av de som jobbar där är 
idag sjukskriven för värk. Strömsundshälsan har gjort en utredning om 
hennes arbetsmiljö och där påpekat att dessa tunga och monotona lyft ej 
är bra. Enligt fasighetsförvaltaren planeras det ett byte av diskmaskin 
under 2017 och detta bör samordnas för att få optimal verkan på 
arbetsmiljön. Möjligt att krympa bemanningen.

Utan denna diskinlämning kvarstår 
problemet med arbetsmiljön.

0

TSF15 Renhållningsutrustning 
(containrar) ÅVC

TSF/AVA-
enheten

Nya containrar för hantering av 
sorterat material.

Effektivare hantering av avfall på återvinningscentralerna och minskade 
transporter. Stressen minskar för personal som idag måste lappa och laga 
för att hitta rätt och tomma containrar för att verksamheten ska fungera. 
Många containrar är gamla och slitage gör att behov finns att förnya 
beståndet i många år framåt. Vi planerar inköp av två containrar per år. 
Nya lättare containrar gör att vi kan lasta mer avfall i varje container, vilket 
gör att transporterna till Sundsvall och Östersund minskar.

Fortsatt brist på containrar som 
skapar stress för personalen. 
Skapar även onödiga transporter 
för att leta och hämta tomma 
containrar.

0 17

TSF18 Sporthallen Hjalmar 
Strömerskolan

Samtliga 
förvaltning
ar m.fl

Nytt golv sporthall, ny entré 
baksidan sporthallen 

Dörr baksidan används idag som entré för besökande men är inte bygd för 
de ändamålet, önskemål från föreningarna mfl.

Dålig tillgänglighet idag för publik 
mfl

0
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FUF3 Cafeteria Hjalmar 
Strömerskolan

FUF Upprustning och nybyggnation 
av serveringsdisken på 
caféterian på Hjalmar 
Strömerskolan.

Cafeterian på Hjalmar Strömerskolan är en viktig samlingsplats för både 
skolans elever och personal. För ca 3 års sedan genomfördes en 
renovering av entrén genom att elevskåp flyttades bort och en ommålning 
och uppfräschning genomfördes av elever på Bygg-, Industri- och 
Elprogrammet. Idag är entrén uppdelad i en studie- och en cafeteriadel. 
Båda delarna används flitigt och entrén har blivit en plats som utnyttjas av 
alla. Serveringsdisken som finns idag behöver bytas ut. Den håller inte 
längre temperaturen som behöver hållas och risken att den går sönder är 
uppenbar. Det är svårt att följa livsmedelslagen för servering och 
beredning. Arbetsmiljön för cafeteriapersonalen är inte heller optimal. Det 
är trångt och svårt säkerställa de hygienkraven som ställs. Som vi ser så 
behövs det en omfattande ombyggnation där både vatten och avlopp finns 
och beredeningen kan skötas utan annan verksamhet. Det behöver en ny 
serveringsdisk och tillgång till kyla och möjlighet att diska och tvätta 
händerna.  

Vi är rädda för att vi inte kan i 
fortsättningen ha servering för våra 
elever och personal i caféterian 
och det kan ha många 
konsekvenser i längden.

0

TSF19 Kokgryta TSF/Kost 0 Under 2015 blev en kokgryta utbytt till en ny och modernare. Detta har 
visat sig vara ett mycket bra byte. Tiden för rengöring samt 
arbetsställningen är otroligt mycket bättre. Det finns bara positiva effekter 
av bytet. Ytterligare en gryta vore önskvärt med tanke på den 
arbetsbelastning det är i köket på Vattudalsskolan.

Fortsatt tungsam och tidskrävande 
rengöring.

0 18

TSF22 Framdragning av elström 
till Hotings ÅVC

TSF/AVA-
enheten

Med elström förbättras 
arbetsmiljön eftersom det 
kommer att finnas värme i 
personalutrymmen. Idag körs 
ett elverk, som inte orkar med 
om det är kallt. Bättre belysning 
skapar säkerhet för personal 
och besökare. Möjlighet ges till 
att ha värme i boden för farligt 
avfall så flaskor inte fryser 
sönder.

Idag startar personalen ett bensindrivet elverk när de kommer  till ÅVC:n. 
Det innebär att utrymmen är helt utkylda vid ankomst. Värme i 
personalutrymmet och i bajamaja och möjligheten till att värma mat ger 
bättre arbetsmiljö. Möjlighet till bättre belysning vid ramp ger större 
säkerhet för personal och besökare. Uppvärmning av boden för farligt 
avfall ger en säkrare arbetsmiljö och hantering av avfallet som förhindras 
att frysa om det är möjligt att ha värme på där. Fara för sönderfrysning är 
något som Miljökontoret också har påpekat.

Fortsatt dålig arbetsmiljö. Fortsatt 
risk för sönderfrysning av 
miljöfarligt avfall som är en risk för 
personal vid hantering och risk för 
miljön.

0

TSF1-5 Frostviksskolan, 
värmeanläggning 
(panna)

BKU Byte av värmeanläggning för 
uppvärmning av fastigheten

Dagens värmepanna är en fastbränslepanna från tidigt 80-tal som är 
uttjänt. Den är även oekonomisk och har krävt stora underhållsinsatser. 
Vid lokaleffektivisering är det också ett krav att göra förändringar i 
värmeanläggningen.

Risk för akut haveri Gemensam 
värmelösning för flera 
fastigheter utreds av 
Jämtlandsvärme AB. 
Tidigare skattad kostnad 
innebär att 
initialkostnaden blir 
ungefär densamma som 
vi byte av pannan

TSF4 Ny ventilation Norrgård VSF, 
extern 
hyresgäst 
m.fl

Byte ventilation för att klara krav 
på luftväxling för nuvarande 
verksamheter

Gamla ventilations aggregat som saknar energiåtervinning. Är en av  
fastighetena som kräver mest energi/kvm.

Kommer inte att nå målen på 
besparing samt kostnaden ökar i 
underhåll.

0

TSF17 Kommunkontoret 
Strömsund

Samtliga 
förvaltning
ar m.fl

Byte vent.aggregat och kanaler 
tre etapper. 

Gamla ventilations aggregat utan återvinning byts för att förbättra luften 
samt energibesparing,  den är utkänt och energikrävande samt förbättrar 
arbetsmiljön. Idag är de svårt att få till rätt tempratur i huset, varierar i temp 
mellan husdelar.

Ökade drift & underhållskostnader 
på sikt arbetsmiljöproblem.

0
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TSF20 Ventilation / 
styrutrustningar

Alla 
förvaltning
ar

Uppdatering/ utbyten små 
anläggningar hela kommunen

Finns idag ett behov att uppdatera mindre ventaggregat med styr för att 
optimera och säkerställa driften vilket ger energibesparingar i syfte att nå 
enrgimålen för kommunen. 

Ökade driftkostnader samt ökat 
underhåll

0

TSF26 Rossöcenter VSF, 
äldre 
kommunin
nevånare

 Ny ventilation till lägenhetsdel 1 
och 2

Gamla vent aggregat utan återvinning, säkerställa driften samt 
energibesparing.

Ökade drift/ underhållskostnader 0

TSF30 Byte ventilationsaggregat 
köksdelen Tåsjögården

TSF, 
BoU, VSF

Utbyte pga av gammal 
anläggning som inte klarar 
kraven. Avser del med kök, 
matsal mm. Upfyller idag inte 
arbetsmiljökraven för skötsel, är 
placerat otillgängligt.

Kräver idag ökad skötsel samt behöver byggas om för att passa mot övriga 
system, tex brandlarm. Byte säkerställer/förbättrar driften av ventilation för 
köket. Finns idag begränsat med reservdelar.

Risk för driftstörningar samt ökade 
driftkostnader

0

TSF35 Ventilation Sörgård FUF, 
BoU, 
gymnasie
elever

Ny ventilation tre etapper Gamla ventaggregat som ej har engeriåtervinning  Sörgård är idag en av 
kommens fastigheter som har högst energiänvändning/ kvm.

Energibesparing med ej minskade 
kostnader på drift  & underhåll.

0

TSF36-1 Ändring av Fjärrvärme till 
Gröna skolan

BKU, TSF 
mfl

Sätta egna FJV anslutningar till 
byggnaderna för att minska 
flödestaxa samt optimera driften 
per objekt.

Sätta egna FJV anslutningar till byggnaderna för att minska flödestaxa 
samt optimera driften per objekt.

Okade kostnader för FJV samt mer 
sårbart system.

0

TSF36-2 Ändring av Fjärrvärme 
ÖÄ huset Vattudalskolan

BKU, TSF 
mfl

Sätta egna FJV anslutningar till 
byggnaderna för att minska 
flödestaxa samt optimera driften 
per objekt.

Sätta egna FJV anslutningar till byggnaderna för att minska flödestaxa 
samt optimera driften per objekt.

Okade kostnader för FJV samt mer 
sårbart system.

0

TSF36-3 Ändring av Fjärrvärme 
Hedenvindskolanskolan

BKU, TSF 
mfl

Sätta egna FJV anslutningar till 
byggnaderna för att minska 
flödestaxa samt optimera driften 
per objekt.

Sätta egna FJV anslutningar till byggnaderna för att minska flödestaxa 
samt optimera driften per objekt.

Okade kostnader för FJV samt mer 
sårbart system.

0

TSF36-4 Ändring av Fjärrvärme 
Sörgård

BKU, TSF 
mfl

Sätta egna FJV anslutningar till 
byggnaderna för att minska 
flödestaxa samt optimera driften 
per objekt.

Sätta egna FJV anslutningar till byggnaderna för att minska flödestaxa 
samt optimera driften per objekt.

Okade kostnader för FJV samt mer 
sårbart system.

0

TSF5 Oförutsedda 
investeringar vatten och 
avlopp

TSF/AVA-
enheten

Investeringsbehov i samband 
med haverier i verk och 
ledningar eller liknande. Även 
behov av investeringar kan 
uppstå i samband med 
föreläggande från 
tillsynsmyndigheten.

Akuta behov kan uppstå i samband med att exempelvis ett föreläggande 
från tillsynsmyndigheten. Då måste åtgärd oftast vidtas omedelbart.

Pengar måste skjutas till utanför 
investeringsramarna.

0

TSF6 Oförutsedda 
investeringar renhållning

TSF/AVA-
enheten

Investeringsbehov i samband 
exempelvis föreläggande från 
tillsynsmyndighet.

Akuta behov kan uppstå i samband med att exempelvis ett föreläggande 
från tillsynsmyndigheten. Då måste åtgärd oftast vidtas omedelbart.

Pengar måsta skjutas till utanför 
investeringsramarna.

0
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TSF7 Ombyggnation av 
Hotings vattenverk

TSF/AVA-
enheten

Ombyggnation för att förbättra 
vattenkvalitén och kunna 
avskilja järn och mangan på ett 
effektivt sätt.

Anläggningen består idag av en gammal schaktbrunn med 
ytvattenpåverkan för uttag av råvatten. 2015 borrades en rörbrunn med 
formationsfilter som ska ersätta den befinliga schaktbrunnen. En utredning 
visar att råvattnet kräver en beredning innan leverans ut på nätet vilket 
innebär investering i nya distributionspumpar, två snabbilter, reaktionstank, 
flödesmätare, doseringpump, kemikalietank med mera. Ett biologiskt 
alternativ finns också för att avskilja järn och mangan, denna lösning gör 
att vi slipper kemikaliehantering.

Svårighet att hålla ett dricksvatten 
av god kvalité. Dagens process 
kräver en stor arbetsinsats.

0

TSF14 Pumpar till 
pumpstationer

TSF/AVA-
enheten

Pumpar till pumpstationer. Pumpar i våra pumpstationer är åldersstigna och slitna. Vid haveri måste 
ny pump installeras så snart som möjligt. AVA-enheten har även påbörjat 
ett energieffektiviseringsarbete, vilket innebär att stora, gamla och 
energislukande pumpar ska bytas ut.

0 0

TSF16 Infodring av VA-
ledningar

TSF/AVA-
enheten

Rörinfodring är en metod för att 
skapa ett nytt rör inuti det 
gamla. Då kan befintliga 
ledningar ligga kvar med en 
förlängd livslängd.

Ledningsnätet i Strömsunds kommun är gammalt och i stort behov av 
förnyelse. Ett långsiktigt arbete för att utreda vart behovet av förnyelse är 
som störst är påbörjat och åtgärder som planeras innebär investeringar. Vi 
planerar att utföra arbete för ca 1 miljon kronor/år. Förnyelsetakten av 
ledningsnät behöver öka. 

Stora kostnader när akuta läckor 
uppstår och ett förnyelsebehov 
som vi bara skjuter framför oss. 
Kostnader som vi skjuter fram till 
kommande VA-kollektiv.

0

TSF31 Omläggning av 
vattenledning Ulriksfors

TSF/AVA-
enheten

Vattenledningen i Ulriksfors är 
en asbestledning som måste 
bytas inom en snar framtid. 

Händer något oförutsett med denna asbestledning kommer stora 
kostnader att uppstå. Åtgärden innbär att ledningen byts ut mot en icke 
miljöfarlig ledning.

Risk för stora olägenheter när akut 
arbete måste utföras på denna 
asbestledning

0

TSF34 Avfallskross TSF/AVA-
enheten

Avfallskross som ska användas 
till att krossa avfall som för att 
kunna transportera det vidare 
till förbränning eller återvinning 
på ett effektivt sätt. Trä ska 
krossas för att användas till 
kompostering.

På alla våra ÅVC kommer det in stora mängder skrymmande avfall som 
ska transporteras vidare. Vi måste dels krossa materialet innan det 
kommer till förbränningsanläggningar och för att få ner mer i varje 
container och då minskar antalet transporter. Avfallet tar även stor plats 
när det ska lagras okrossat innan bortforsling. Rent trä och trädgårdsavfall 
ska krossas för att användas till inblandning med slam och komposteras 
för att sedan användas till växtetablering på avslutade deponier. Hantering 
för komposteringen regleras i tillståndet, vilket med en egen kross blir 
enklare att följa och bättre logistik.

Krossning måste utföras av extern 
aktör. Beroende av att entreprenör 
kan komma när behovet är som 
störst.

Upphandling av 
entreprenör som 
kommer och krossar 
vårt material med jämna 
mellanrum. Detta blir en 
betydligt dyrare lösning i 
längden.

TSF1-7 Frostviksskolan, utemiljö BKU Förbättring / anpassning av 
utemiljön Frostviksskolan

Utemiljön som  erbjuds vid fastigheten idag har flertalet brister och saknar 
ett utbud som attraherar aktiviteter. Den innebär bland annat brister i 
säkerhet då viss trafik måste passera genom de ytor som används och 
förskolans utrymme för lek är placerad så åtkomsten till denna är 
besvärlig. Parkeringsytorna bör också förändras för förbättrad säkerhet. 
Planering och genomförande av förbättrad utemiljö bör ske i samband med 
lokaleffektiviseringsarbetet.

Viss risk för olyckor 0

VSF4 Granbackens särskilda 
boende

Särskilda 
boenden 
VSF

Förbätttrad utemiljö 
Granbackens särskilda boende 

Utemiljön på Granbackens särskilda boende behöver förbättras. Brukarna 
behöver tillgång till en trevlig utemiljö som främjar utevistelse.Blom och 
odlingslådor samt hårdgjorda gångvägar skapas som ett komplement till 
den kåta som finansierats av samiska förvaltningsmedel.

0 0 19

VSF6 Seniorsport VSF Utomhusanläggning avsedd för 
aktivitet och träning för äldre 
kvinnor och män. Placeras på 
gräsplan vid Strömbacka, söder 
om nedre entrén. Kan nyttjas av 
alla som bor eller rör sig i 
området, även t ex besökare till 
HC. Offert från 2015 + ritning 
bifogas.

"Regelbunden fysisk aktivitet har stor betydelse för människors fysiska och 
psykiska hälsa. Det är viktigt att människors utemiljö inbjuder till och 
underlättar för fysisk aktivitet i vardagen". (Folkhälsoprogrammet). En 
seniorsportanläggning är avpassad för övningar som främjar äldres fysiska 
aktivitet, bibehållen balans och styrka. Namnet till trots finns inget som 
hindrar att anläggningen nyttjas av fler  målgrupper; barn, unga och vuxna, 
med eller utan funktionsnedsättning.

0 Placeringen vid 
Strömbacka är förslaget 
då den målgrupp som 
anläggningen riktar sig 
till då finns i närområdet. 
Alternativ kan vara 
annan placering i 
samhället t ex vid 
hembygdområdet eller 
utomhusbadet. 
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TSF1-4 Frostviksskolan, vatten- 
och avloppsstammar

BKU Byte VS-stammar 
Frostviksskolan

Stammarnas tekniska livslängd har passerats varför byte av dessa bör 
göras i samband med lokaleffektiviseringen för att undvika risk för 
omfattande arbeten i nyligen ombyggda lokaler kommande år

Risk för akut behov av byte 
alternativt förbud mot nyttjande av 
lokaler.

Flytta verksamheten till 
annan lokal

20

VSF1 Daglig verksamhet LSS VSF Samlokalisering av den dagliga 
verksamheten i Strömsund

Den dagliga verksamhet i Strömsund behöver tillgång till mer 
ändamålsenliga lokaler. Verksamheten bedrives fragmenterat vilket 
renderar i svårigheter att bemanna, detta skapar sämre förutsättningar för 
brukare, en mer samlad verksamhet kan både ge bättre förutsättningar för 
bra aktiviteter och arbetsmiljö för personalen. En samlad verksamhet 
beräknas ge tillräckliga synergier iform av lägre vikariekostnader vilket ska 
finansiera omlokaliseringen. 

Fortsatt fragmenterad verksamhet 
med störningar i bemanning.

0

TSF27 Ny ventilation 
Centralskolan Backe

BoU Byte två ventilationsaggregat 
och kanalsystem

Energibesparing, Gamla aggregat idag utan återvinning. Svårt idag att 
upprätthålla bra inomhusklimat

Ökade Drift och 
underhållskostnader. Bristfällig 
inomhusmiljö.

0

TSF2 Bärighetsåtgärd 
Järnvägsgatan i 
Hammerdal

0 0 Se bif Se bif 0

TSF25 Beläggning 
Mjölnarvägen

0 Upprustning, tjälsäkring Fortsatt stora tjälskador i gata Begränsad frankommlighet under 
vissa perioder samt svårighet att 
angöra fastigheter pga tjälskador

0

TSF32 Beläggning 
Härardsvägen, 
Hammerdal

0 Ny beläggning Stora sprickbildningar på stora delar av gatan En tidig åtgärd kommer att hålla 
nere kostnaderna för en åtgärd

0

TUR1 Asfaltering infart 
Strömsunds camping

Strömsun
d Turism

Asfaltering av infarten till 
campingen.

Asfaltering av infarten till campingen som idag är slitet och ihoplappat. 
Våra gäster får ett dåligt första intryck när dom kör in sina husbilar och 
husvagnar. Ett nytt toppskikt med asfalt från tomtgärnsen till Dollarstore 
och till receptionen. Behovet är stort då inget underhåll av vägen på 
campingen skett sen den byggdes.

Då blir det snart besvärligt att ta sig 
in på campingen.

0

TSF37 Beläggning Norlands 
Trähus/ Hammerdals 
betong . Hammerdal

0 Ny beläggning Stora sprickbildningar på stora delar av gatan En åtgärd tidigt minskar  framtida 
underhålskostnader

0

TSF28 Lokaleffektivisering 
skolan Backe

BKU Lokaleffektivisering enligt 
tidigare beslut

Kostnad endast uppskattad utifrån erfarenhet tidigare skolor 0 0

TSF29 Byte fönster 
Fjällsjöskolan Backe

BKU Byte av uttjänta fönster Fönster är fuktskadade samt de drar så att personalen/ elever får kallras 
från fönster, samt att energianvändningen ökar.

Ökad skötsel och driftkostnader 
samt obehag för personal/ elever

0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-08-23  27  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 217 Dnr 2016.278 275 
 
Kommunal borgen Strömsunds Hyresbostäder AB 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2013, § 145, att Ström-
sunds Hyresbostäder AB beviljas en kommunal borgen om högst 55 mil-
joner kronor i lånebelopp. 
 
Kommuninvest har nu meddelat att beslutet inte är korrekt formulerat, 
varför kommunfullmäktige behöver ta om beslutet. 
 
Ekonomichefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Strömsunds Hyresbostäders AB:s låneförplik-
telser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 55 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomiche-
fens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Strömsunds Hyresbostäders AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 55 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
_____  
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Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-08-23  28 
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 218 Dnr 2015.297 292 
 
Tilläggsbudget investering 2016, ny idrottshall Strömsund 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 april 2016, § 30, att kommunstyrel-
sen ska investera i en byggnation av ny idrottshall i Strömsund. 
 
Upphandling av byggnationen slutfördes under juni månad, och tilldela-
des Attacus Bygg AB. Den totala investeringen beräknas till 20 miljoner 
kronor. 
 
Bedömning gjordes att investeringsbehovet fördelas med 50 % år 2016 och 
50 % år 2017. Investeringen ska inrymmas i den långsiktiga investerings-
ramen enligt fullmäktiges beslut ovan. Detta medför att kommunens fi-
nansiella investeringsmål troligen inte kommer att nås 2016, samt att 
kommande års investeringsbudgetar måste minskas då ny idrottshall an-
vänder investeringsutrymme i förskott. 
 
Ekonomichefens förslag till beslut: 

1.  Kommunstyrelsen beslutar om tilläggsbudget för investering 2016 för 
investeringsprojekt ny idrottshall i Strömsund med 10 miljoner kronor.  

2.  Resterande 10 miljoner kronor inarbetas i investeringsbudgeten för 
2017. Kommande års investeringsutrymme måste minskas för att ny 
idrottshall ska inrymmas i den långsiktiga investeringsramen. 

3.  Investeringen finansieras med egna medel, dvs. ingen upplåning. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomiche-
fens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1.  Kommunstyrelsen beslutar om tilläggsbudget för investering 2016 för 
investeringsprojekt ny idrottshall i Strömsund med 10 miljoner kronor.  

 
2.  Resterande 10 miljoner kronor inarbetas i investeringsbudgeten för 

2017. Kommande års investeringsutrymme måste minskas för att ny 
idrottshall ska inrymmas i den långsiktiga investeringsramen. 

 
3.  Investeringen finansieras med egna medel, dvs. ingen upplåning. 
_____ 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Ekonomi 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2016-08-23 29 

Justering (Sign) 

§ 219

Delegationsbeslut 

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 158-181/2016

b) Fastighetssamordnare Peter Janssons delegationsbeslut om parke-
ringstillstånd (nr 18-26)

c) Kommunchef Anders Anderssons delegationsbeslut om bidrag till
marknadsföring (nr 2-4/2016)

d) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om bidrag till
kostnader för lönebidragsanställda (nr 6/2016)

Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

_____  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2016-08-23 30 

Justering (Sign) 

§ 220

Delgivningar 

a) Rapport från Vindkraftcentrum.se. Bilaga

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

Budget 2016 300 000:- 
Extra statsbidrag 2 000 000:- 
Anvisat t.o.m. § 197/2016 - 906 000:- 
Kvarstår 1 394 000:- 

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

Budget 2016 1 000 000:- 
Anvisat t.o.m. § 197/2016 - 204 000:- 
Kvarstår 796 000:- 

d) Skrivelse till Regeringskansliet, Justitiedepartementet, justitie- och
migrationsminstern, inrikesministern, statskontoret m.fl. om polisens
avstånd till medborgarna i Norrlands inland. Bilaga

Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

_____  
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Hammerdal i midsommartid 
 
 
  

PM Aktiviteter och möten sedan 1 april 2016 
 
Vad vi sysslar med förutom löpande som hemsida och kommunikation, ekonomi och 
administration samt prognoser och näringsutveckling. 
 
6/4 Besök från Åseda, Anders Ersrud, om affärsmöjligheter inför vindkraftutbyggnad. 
Önskemål om framtida planeringsprojekt. 
 
6/4 Planering tillsammans med Regionens Elin Nirjens om branschforum 26/5. Sedermera 
avblåst nytt datum 29/9. Tema norgeinvesteringarna, Vattenfall, testcenter kallt klimat mm. 
 
18/4 Möte i Sollefteå med näringslivschefen, Mikael Näsström, om framtida samarbeten och 
deras ansökningar, b la Eruf. Blev sedan ej godkänd, men andra möjligheter finns. Även 
Lungsjön och kommunal delaktighet i det projektet diskuterades. 
 
19/4 Strömsund kallade boende i utbyarna nära kraftverk till möte i Görvik om SSVABs 
planer på högre torn. Hälften på mötet tillresta från andra kommuner.. Kommunen ombads att 
förhålla sig skeptisk även om det samma dag meddelades från miljödomstolen att kommunen 
inte äger frågan. 
 
20-21/4 Föredragshållare Vindkraft till havs. Ett kvällsmöte i Sölvesborg med regionalt 
näringsliv och ett seminarium för regionens näringslivsansvariga, politiker och tjänstemän. 
Kontaktperson Heidi Laine Lundgren. 
 
22/4 Träff med regionledning om initiativ inom vindkraft. Bitr regiondirektör Anders 
Byström särskilt intresserad av att få forskningsanläggning till länet. 
 
28/4 Träff med Lärcentrum, Magnus Andersson och Magnus Åkerblad, om vad 
organisationen kan tillföra i förhållande till en teknikerutbildning. Diskussion kring Akademi 
norr, utbildningsformer vad det finns för regler om branschfinansiering och ev norskt 
deltagande. Fler träffar behövs för att föra frågan framåt. 
 
28/4 Möte med platschefen Björkhöjden och Ögonfägnaden, Mats-Ola Vestin. Syfte att 
fastställa bostadsorter för de 38 personer som jobbar med drift och underhåll att använda som 
underlag vid beräkning av regional nytta. 
 
28/4 Inledande möte med Statkraft i Sollefteå , Anders Hildebertzon, om önskat  innehåll i en 
kursplan och olika utbildningsformer, medfinansiering, praktik och behov. Norska Statkraft ,  
Haakon Alfstad hänvisar våra spörsmål och ev samarbeten  just till drift- och 
underhållsenheten i Sollefteå. 
 
11-12/5 I Göteborg för möte med Noderna i Nätverket för Vindbruk. Bland annat planering 
för Balingsholmsträffen i höst liksom för Vind 2016. 
 
 

mailto:info@vindkraftcentrum.se
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13/5 Näringslivsseminarium med inriktning förnybart i Levanger. Satsningar på vindkraft och 
på bioenergi i Tröndelag med betoning på forskningsmiljöernas roll. Norske Energiministern 
på plats.  På hemväg träff med Windcluster Norway i Verdal. Investeringarna, finansiering 
och Interreg diskuterades. 
 
13/5 Jämtlands gymnasium om vilka kurser som kan ges på olika ställen och vad det finns för 
lab-möjligheter.  Mest orientering i hur förbundet fungerar . 
 
16/5 Stormöte i Lungsjön genomgång planering med anledning av projektansökan till EM 
med bla Staffan Magnusson, samt bybor i området. 
 
17/5 Arbetsmöte med kommunchefen Jan Ask i Sorsele. Genomgång regional nytta vid 
etablering av Vattenfalls Sandselehöjderna vindpark. 
 
18/5 Inledande samtal med Martin Machnow och Ulrika Johansson som båda är engagerade i 
Hej främling och dessutom verksamma som företagare i PR-branschen. Ämnet är nyanlända, 
valideringar, vindkraftsbranschens behov etc. Dessutom har Regionen ny valideringspolicy 
som ska prövas. Detta utifrån skrivningarna i projektbeslutet. 
 
19/5 Deltagande i Vattenfall Vinds avdelningsmöte i Solna, i större och mindre grupp. 
Långsiktigt samarbete på flera orter lyder överenskommelsen och dessutom att vi ska bidra 
till att bygga en särskild modell för hur vindbonus kan skapa rejäl lokal nytta och därmed göra 
skillnad. 
 
20/5 Överlämning av genomförd prognos avseende vindkraftprojekten i Björnberget och 
Bäråsen i Ånge kommun för genomgång i KS. På uppdrag av Patrik Sjöö, Nordisk Vindkraft. 
  
23/5 Återkoppling Lärcentrum. Fler frågor behöver redas ut. 
 
23/5 Presentation för Åre arbetarkommun i den nya vindkraftsdiskussion som satt igång i 
kommunen. Klimathotet blev en huvudfråga under kvällen. Ny prognos för Moskogens 
vindpark presenterades. 
 
26/5 Flera möten kring testcenter vinkraft i kallt klimat. Stefan Ivarsson och Lars Moberger 
från SP, Daniel Gustafsson från Vattenfall träffade både Anders Byström och landshövding 
Jöran Hägglund. VKC var med under dagen.  Gemensamma framsteg gjordes organisatoriskt 
och ekonomiskt, men en del återstår att knyta ihop. SP träffade Ulf Bergwall, Coresource, 
kring systematisk näringsutveckling under eftermiddagen. Samt Sven Wadman, 
innovationsrådgivare vid Mittuniversitetet. 
 
1-2/6 Lars Andersson och Kristina Eriksson på besök. Lunch och diskussion med Pär 
Nordström, senior adviser Statkraft, Bilfärd till Lungsjön för träff med dess Fritidsförening. 
Landsbygds- inkl näringsutveckling i vindkraftens spår. Sedan invigning av Björkhöjden och 
ögonfägnaden inkl möten med tillresta. Forts: 
 
2/6 Till Statkraft i Ösd för att prata mer om trenderna inom drift- och underhåll. Fortsättning 
med möte med Arctic Wind Solutions som berättade om sina nischer och framgångar i 
branschen. De hjälper till att öka det lokala/regionala innehållet 

mailto:info@vindkraftcentrum.se
http://www.vindkraftcentrum.se/


 

 
Fakturaadress:                                Kontaktuppgifter:  
Strömsunds kommun                                   E-post: info@vindkraftcentrum.se                                                               
Box 599  833 24 Strömsund                        Hemsida: www.vindkraftcentrum.se 
  

 
 
7/6 Presentation för KS Sorsele av rapport lokal nytta vid vindkraftetableringar. Arbetet med 
rapporten skedde mellan 17/5 och 7/6. 
 
8/6. Möte med WPD Hans Ohlsson, Vattenfall Göran Loman och Marcon Windpower Jörn 
Rydberg. Möjlighet att använda Vindkraftcentrums prognos och planeringsverktyg anpassat 
för offshore vindkraft. 
 
9/6 Träff i Strömsund med framtids- och utvecklingsförvaltningens chef Karin Holmquist, 
rektor Heidi Sundelin och bitr rektor Karin Liinasaari. Strömsunds kommun avser att ta 
initiativ till en ny vindkraftteknikerutbildning, dock ej av prövad YH-modell. 
 
14/6. Föredrag om regionala effekter av vindkraftutbyggnad på Skånes Energiting.  Ca 250 
deltagare. 
 
16/6 Föredrag om genomförd prognos sysselsättning och affärsmöjligheter, utbildning och 
genomgång med företag och allmänhet inför vindparksbygge Kölvallen i Los. Kontaktperson 
Jenny Breslin ledamot i regionstyrelsen Gävleborg. 
 
16/6 Avstämning Lärcentrum. Oavsett huvudman är organisationen intresserad av att kunna 
använda sitt koncept nationellt för att bidra till en ev teknikerutbildning. Likaväl som 
interkommunala överenskommelser kan göras, kan norsk aktör skriva avtal. 
 
21-22/6 Besök från Piteå och Vindkraftcentrum Barents, Erik Persson och näringslivschef 
David Sundström. Möte och boende på Siemens Camp Görviksjön, framtidsdiskussion, besök 
i Björkhöjden där Mats-Ola Vestin, Statkraft, berättade om drift- och underhåll i 
vindparkerna. 
 
 
 
  
 
 
 
     
 

Vindkraftcentrum.se 
     
    /Torbjörn Laxvik 
    Christer Andersson 
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Till; Regeringskansliet 
 Justitiedepartementet 
 Justitie- och migrationsminister 
 Morgan Johansson 
 Inrikesminister 
 Anders Ygeman 
 Statskontoret 
 Johan Sörensson 
 
 
 
 
Polisens avstånd till medborgarna i Norrlands inland ökar 

Polisens omorganisation hade fokus på att komma närmare medbor-
garna. Vi upplever tvärtom ett ökat avstånd mellan Polisen och med-
borgarna. Under sommaren har det funnits en polispatrull mellan Ar-
vidsjaur och Dorotea. Vid behov ska närmsta polisresurs kunna rycka 
ut men under denna sommar, liksom förra, har närmsta stationen i 
Strömsund hållit semesterstängt. Det innebär att vi under sommaren 
haft en (1) patrull på ett område från Arvidsjaur till Östersund! En 
sträcka på 45 mil längs E45.  
 
Polisen är en av våra viktigaste samverkanspartners, men samverkan 
kräver närvaro i det lokala perspektivet med förmåga och kompetens. 
Polisens nya omorganisation har tyvärr inte utvecklats i den riktning 
som intentionerna beskrev. Att leda halva Sverige operativt från en ort 
är orimligt och dessutom baserat på antaganden. Rättssäkerheten riske-
rar att kollapsa. 

 
Flytten av LKC i Östersund till RLC i Umeå sjösattes under våren 2016. 
Vi har sedan dess läst ett flertal artiklar i media om poliser som skickats 
till fel adress. Avsaknad av person- och lokalkännedom hos RLC i 
Umeå och den polisiära frånvaron i vårt område skapar otrygghet 
bland våra medborgare. 
 
Bemanningen i området har denna sommar varit under all kritik. Vid 
kontakt med RLC har meddelats att det inte finns någon polis att 
skicka, trots att det har varit händelser av prio 1-karaktär. För att under-
lätta rekrytering till glesbygden kan ett ”Glesbygdstillägg” fungera som 
en ekonomisk stimulans. 
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Den aktuella dimensioneringen i området innehåller allt för få lokalt 
placerade poliser. Nya metoder och samarbete över kommun- och läns-
gränser är bra, men kan inte kompensera de stora avstånden i glest be-
folkade områden. Fyra av de sju nya regionerna har ungefär lika många 
invånare, anmälda brott, anställda och anslag. Problemet är att fördel-
ningen inte tar hänsyn till de förutsättningar vi har i glesbygden där en 
stor del av tiden åtgår till transporter.  
 
Region Nord är underfinansierat med 115 mkr 
Utjämningssystemet är statens sätt att kompensera kommunernas olika 
förutsättningar. Jämfört med Räddningstjänstens verksamhet får 
mindre glesbefolkade kommuner en kompensation på upp till 500 
kr/invånare. Ersättningen omsatt till ”polisbemanning” innebär ca 3 
mkr per kommun i Jämtlands län, undantaget Östersund, totalt 21 mkr 
för Jämtland. Totalt för Region Nord blir denna summa 115 mkr. Polis-
verksamheten borde kompenseras på liknande sätt som räddningstjäns-
tens verksamhet i Utjämningssystemet. 
 
Responstider 
I SKLs Öppna jämförelser framgår responstider för ambulans och 
räddningstjänst. Staten utövar kontroll av kommunernas planering av 
räddningstjänst där länsstyrelsen ska godkänna kommunernas hand-
lingsprogram.  
 
För svensk polis finns inte några krav på insatstider. I Norge har man 
nyligen infört insatstider till grund för dimensionering, beredskap och 
lokalisering. I städer med mer än 20 000 invånare ska den första patrul-
len vara på plats inom 10-15 minuter. I tätorter med 2000 till 19 999 in-
vånare är inställelsetiden 15-30 minuter. För övrig glesbygd gäller 22-45 
minuter. Önskvärt vore att det infördes minimitider även i Sverige. 
 
Befolkningen vet inte när eller om en polispatrull kan förväntas 
komma. Samhällets trygghet står och faller med en fungerande Polis 
som upprätthåller vårdandet av våldsmonopolet inom demokratin. Om 
Polisen kollapsar, är risken stor att medborgarna, i avsaknad av förtro-
ende för Polisens förmåga, tar lagen i egna händer. 
 
Glädjande för gränskommunerna är den nya lagstiftning som träder 
ikraft 2017 som skapar förutsättningar för ökat samarbete över gränsen.  
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Vi kommuner i Norrlands inland känner en stark oro över rättssäker-
heten för våra medborgare. Trygghetsfrågorna i samhället är avgörande 
för inlandskommunernas kompetensförsörjning och inflyttning.  
 
Vi finner nuvarande förhållanden som oacceptabla. Sveriges inland 
med glesbygd, måste värderas lika som stad och kustbygd med genom-
tänkta beslut och åtgärder. 
 
 
 
Susanne Hansson, KSO Strömsunds kommun 
Maria Söderberg, KSO Krokoms kommun 
Peter Bergman, KSO Åre kommun 
Mikael Lindfors, KSO Norsjö kommun 
Martin Noréhn, KSO Malå kommun 
Britta Flinkfeldt, KSO Arjeplogs kommun 
MatsErik Westerlund, KSO Dorotea kommun 
Lotta Åman, KSO Arvidsjaurs kommun 
Tomas Mörtesll, KSO Storumans kommun 
Åke Nilsson, KSO Vilhelmina kommun 
Jan Sahlén, KSO Kramfors kommun 
Kjell Öjeryd, KSO Sorsele kommun 
Brage Sundberg, KSO Åsele kommun 
Jonas Andersson, KSO Ragunda kommun 
Sven-Åke Draxten, KSO Bräcke kommun 
Therese Kärngard, KSO Bergs kommun 
Anders Häggkvist, KSO Härjedalens kommun 
AnnSofie Andersson, KSO Östersunds kommun 
Robert Uitto, ordförande Regionala utvecklingsnämnden i Region Jämt-
land Härjedalen 
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