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§ 193 
 
Information om bredband 

Ann-Louise Hansson, bredbandssamordnare, informerar om kommunens 
fiberutbyggnad, kommunens ADSL-nät och utbyggnad av 4G. 
 
Hansson informerar om aktuell status i pågående projekt. Stomnätet 
längs E 45, från södra kommungränsen upp till Strömsund, kommer att 
färdigställas under året. Stomnätet längs sträckan Gäddede – Stekenjokk 
färdigställs under 2016. Stomnätsprojekten innebär att den grundläg-
gande basstrukturen för det kommunala stadsnätet byggs. Parallellt på-
går arbete med att ställa i ordning noder i anslutning till dessa. Vidare 
kommer utbyggnad av stadsnät att påbörjas i Lorås, Hoting och till skolan 
i Hammerdal. 
 
Ansökan om EU-medel för utbyggnad av ortssammanbindande nät är in-
lämnad på nytt efter offentligt samråd som genomförts under sommaren 
2015. Det innebär framflyttad projekttid och beslut tidigast under decem-
ber månad 2015. 
 
Översyn och konvertering av ADSL-nätet har påbörjats i samverkan med 
ServaNet. 
 
Pågående utbyggnad av 4G har inneburit försämrad täckning och försäm-
rad möjlighet att ringa på det mobila nätet på vissa platser, problemet har 
påtalats för Telia. 
 
_____  
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§ 194 
 
Information från Fjällsjö Framtid 

Linnea Bergström och Margareta Mårtensson, Fjällsjö Framtid, informerar 
om föreningens verksamhet 2015.  
 
Föreningen har haft byservicekontoret öppet under hela året. Där finns en 
servicelots, en byvaktmästare en administratör samt en praktikant. 
 
Några av de många verksamheterna är att: 
 
• bevaka och utveckla samhällsservicen 
• bidra till kommunens integrationsarbete med asylsökande, nyanlända 

och ensamkommande barn 
• stödja kommunens arbete inom arbetsmarknadsområdet 
• bidra till kommunens inflyttarverksamhet bl.a. genom service och in-

formation 
• vara behjälplig med information om bredband 
• bedriva turistinformation i samarbete med Strömsund turism 
• fortsätta arbetet med olika turistattraktioner och aktiviteter 
• fortsätta samordningen mellan föreningar i Fjällsjö 
• fortsätta arbetet med att söka lösningar till en långsiktig och hållbar 

finansiering av Fjällsjö Framtids verksamhet 
 
 
_____  
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§ 195  Dnr 2015.241  520 
 
Trafikförsörjningsprogram 2016-2020 

Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet och har 
det ekonomiska och politiska ansvaret för den regionala kollektivtrafiken 
i länet och till angränsande län. En uppgift är att upprätta ett regionalt 
trafikförsörjningsprogam, där mål för den regionala trafiken fastställs. 
 
Programmet har sänts ut för yttrande. 
 
Teknik-och serviceförvaltningen har upprättat förslag till yttrande. 
 
Kommunala pensionärsrådet har kommit in med synpunkter på pro-
grammet. 
 
Yrkande 

Nils-Bengt Nilsson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tilläg-
get att följande skrivs in i yttrandet: 
 
Rutiner för insättning av extrabussar ska efterlevas i större utsträckning, 
för att följa reglerna för trafiksäkerhet. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Nils-Bengt Nilssons yrkande och fin-
ner bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Yttrande avges enligt bilaga. 
 
2. Synpunkterna från kommunala pensionärsrådet bifogas. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Region Jämtland Härjedalen 
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   Region Jämtland Härjedalen 
 Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
  
 

 

Remiss om regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020  
i Jämtlands län 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) har ansvar för att upp-
rätta ett trafikförsörjningsprogram. I programmet ska mål fastställas, in-
riktning och strategier för trafiken beskrivas.  
 
Trafiken ska svara upp mot den önskade utvecklingen av länet som besk-
rivs i regional utvecklingsstrategi.  
 
Mål och strategier 

Strömsunds kommun anser att de övergripande målen för kollektivtrafi-
ken är rimliga. 
 
Bussgods 

I remissen anges att det ska göras en översyn av bussgodsverksamheten 
eftersom verksamheten inte bär sina egna kostnader. 
 
För en glesbygdskommun som Strömsund är bussgodsverksamheten till 
väldigt stor nytta inte minst för näringslivet.  
 
Strömsunds kommun anser därför att det är av stor vikt att bussgodsverk-
samheten blir kvar i kommunen. 
  
Länstrafik och ungdomskort 

I remissen står det att det sedan 2013 finns möjlighet att byta ut elevkort 
mot ungdomskort.  
 
Det bör framgå och tydligöras att det inte är frågan om att byta ut korten, 
utan att kommunerna ges möjlighet att köpa ungdomskort till alla som är 
folkbokförda i kommunen och som är mellan 6-19 år.  
 
Kostnaden blir betydligt högre i de kommuner som saknar kollektivtrafik 
på många sträckor utanför tätorterna och som inte kan ersätta kostnaden 
för skolskjutsar med elevkort. 
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Rutiner för insättning av extrabussar ska efterlevas i större utsträckning, 
för att följa reglerna för trafiksäkerhet. 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 



Till KS-AU. 
 
Kommunala pensionärsrådet har vid senaste sammanträde den 1/9-15 diskuterat det Regionala 
Trafikförsörjningsprogram som Region Jämtland Härjedalen skickat ut på remiss. 
 
De synpunkter som framkom vid sammanträdet var följande: 
 
Ledamöterna tycker det är viktigt att kollektivtrafiken är ett billigare alternativ till egen bil, inte 
minst med tanke på miljön. Som det är i dag är det billigare att ta egen bil t.ex Hammerdal- 
Östersund. 
 
Ledamöterna anser även att en större trafiktäthet och tillgänglighet i kommunens ytterområden är av 
stor vikt. Som det är idag går det i bästa fall en buss på morgonen och en buss på eftermiddagen och 
i de flesta fall i samband med skolskjutsarna in till tätorterna, t.ex Norråker-Hoting. 
 
Ledamöterna anser också som tidigare nämnts att kollektivtrafiken ska var det mest miljövänliga 
och det mest naturliga ressättet när det gäller längre resor inom regionen, i trafikprogrammet tas 
frågan om utveckling av kollektivtrafiken upp där det skrivs att Länstrafiken skall arbeta för att 
behovet av särskild kollektivtrafik minskas, rådets uppfattning är att ska så ske måste de synpunkter 
som anges ovan tas i största beaktning. 
 
KPR har också tagit del av det svar TSF har gett i frågan. 
 
 
eu./Roger Kristofersson ordf. Kommunala Pensionärsrådet i Strömsundskommun. 
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§ 196 Dnr 2015.271 512 
 
Ansökan om ändring av hastigheten förbi campingen i 
Hammerdal 

Fyråns vägsamfällighetsförening har i en skrivelse begärt ändring av has-
tigheten förbi campingen i Hammerdal under delar av året. 
 
Den 20 oktober 2005 beslutade kommunen om en lokal trafikföreskrift där 
hastighetsbegränsningen är satt till 30 km/h förbi campingen. 

 
Ägarna till campingen har vid ett flertal tillfällen framfört att hastigheten 
om 30 km/h inte efterlevs. Ägarna motsätter sig en ändring, enligt det 
förslag mötet beslutat. 
 
När beslutet togs om en föreskrift ansågs det vara befogat att ha en ned-
sättning året om. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen ser inget skäl att ändra på den nu gäl-
lande föreskriften då ägarna bedriver sin verksamhet även under övrig 
tid på året. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att den nu gällande föreskriften 
hålls oförändrad. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsut-
skottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Hastigheten förbi campingen i Hammerdal återgår till 50 km/h under ti-
den 1 september – 31 maj. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Fyråns vägsamfällighetsförening 
Hammerdals camping 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 197 Dnr 205.106 214 
 
Detaljplan för fastigheterna Gäddede 1:136 och Gäddede 
1:306  

På fastigheten Gäddede 1:136 finns i dag en byggnad som inrymmer en 
hälsocentral samt ett apotek. På övervåningen i byggnaden planeras till-
fälligt boende. På fastigheten Gäddede 1:306 finns i dag en byggnad som 
tidigare inrymt äldreboende samt två fritidshus med tillhörande uthus be-
lägna vid vattnet. Äldreboendet ska ersättas med affärsverksamhet och 
tillfälligt boende. Dessa verksamheter överensstämmer inte med gällande 
detaljplanen vilket endast tillåter allmänt ändamål (A). För att möjliggöra 
de nya verksamheterna krävs att gällande detaljplanen ersätts med en ny 
plan. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 21 augusti 2014 att ge ett positivt 
planbesked och inleda planprocessen för en ny detaljplan som skulle  
ersätta gällande detaljplanen (Gäddede Södra, fastställd den 6 juni 1956).  
Planhandlingar upprättades och den 12 mars 2015 beslutade miljö- och 
byggnämnden att planförslaget skulle sändas ut för samråd. Planförslaget 
var utsänt för samråd mellan den 27 mars och 17 april 2015. En samråds-
redogörelse upprättades där inkomna yttranden kommenterades. Planen 
reviderades efter samrådet vilket finns redovisat i samrådsredogörelsen 
samt i granskningsutlåtandet. 
 
Den 7 maj 2015 beslutade miljö- och byggnämnden att skicka ut planför-
slaget för granskning. Planförslaget var utsänt för granskning mellan den 
17 juni och 24 juli 2015. 22 yttranden kom in och har sammanställts i ett 
granskningsutlåtande. Yttrandena föranleder ingen ändring av  
detaljplanen. 
 
Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
granskningsutlåtandet och översänder detaljplanen till kommunfullmäk-
tige för antagande. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsut-
skottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Granskningsutlåtandet godkänns. 
 
2. Detaljplanen översänds till kommunfullmäktige för antagande. 
_____ 
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§ 198 Dnr 2015.107 214 
 
Detaljplan för fastigheterna Gäddede 2:61 och Gäddede 2:24 

En utbyggnad av reningsverket på fastigheten Gäddede 2:61 planeras för 
att förbättra processen. Även framtida byggnationer på grannfastigheten 
Gäddede 2:24 kan komma att ske. Gällande detaljplan (byggnadsplan för 
Gäddede kyrkobygd, antagen den 30 juli 1962) består till största del av 
mark som inte får bebyggas (prickmark). Dessutom överensstämmer inte 
markanvändningen med planerade byggnationer. Därför behöver gäl-
lande detaljplan ersättas med en ny plan. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 16 oktober 2014 att ge ett positivt 
planbesked och inleda planprocessen för en ny detaljplan som skulle  
ersätta gällande detaljplan (byggnadsplan för Gäddede kyrkobygd). Den 
12 mars beslutade miljö- och byggnämnden att planförslaget skulle  
sändas ut för samråd. Planförslaget var utsänt för samråd mellan den 27 
mars och 17 april 2015. Inkomna yttranden sammanställdes i en samråds-
redogörelse. Ingen revidering av planförslaget har genomförts efter sam-
rådet. 
 
Den 7 maj 2015 beslutade miljö- och byggnämnden att skicka ut planför-
slaget för granskning. Planförslaget var utsänt för granskning mellan den  
17 juni och 24 juli 2015. Tre yttranden kom in och har sammanställts i ett 
granskningsutlåtande. Yttrandena föranleder ingen ändring av planför-
slaget. 
 
Miljö-och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
granskningsutlåtandet och översänder detaljplanen till kommunfullmäk-
tige för antagande. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsut-
skottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Granskningsutlåtandet godkänns. 
 
2. Detaljplanen översänds till kommunfullmäktige för antagande. 
 
_____  
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§ 199 Dnr 2015.291 612 
 
Ansökan om ytterligare statsbidrag för yrkesvux 2015 

Strömsunds kommun ansökte i början av 2015 om 21 platser för yrkesvux. 
Kommunen tilldelades 9,8 platser för 2015.  

I Vårändringsbudgeten aviserade regeringen om ytterligare satsning på 
vuxenutbildningen under 2015 motsvarande preliminärt 2 770 platser. De 
redan tilldelade platserna för 2015 berörs inte. 
 
Under sommaren har Skolverket gett kommunerna möjlighet att lämna in 
en förenklad och preliminär ansökan.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen gjorde bedömningen att det finns 
ett stort behov av ytterligare platser inom yrkesvux och lämnade därför in 
en preliminär ansökan om 21 platser.  
 
Kommunen kommer i ett senare skede att behöva komplettera denna an-
sökan för att visa att kommunen uppfyller villkoren för statsbidraget. I 
kompletteringen krävs också ett beslut om ansökan från ansvarig nämnd. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att Strömsunds kommun 
ansöker om ytterligare 21 platser inom yrkesvux 2015. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsut-
skottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun ansöker om ytterligare 21 platser inom yrkesvux 
2015. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Hjalmar Strömerskolan 
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§ 200 Dnr 2015.292 614 

Budget för år 2016 för kommunalförbundet Partnerskap  
Inland - Akademi Norr 

Skrivelse har inkommit från kommunalförbundet Partnerskap Inland 
Akademi Norr om budget för 2016. 
 
Enligt förbundsordningen ska direktionen samråda med medlemmarna 
om budgeten senast den 15 september och direktionen ska fastställa bud-
geten under oktober månad. 
 
Direktionens budgetförslag är på totalt 1 000 000 kronor för 2016 vilket är 
samma som för år 2015. 
 
Yrkande 

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att me-
del finns avsatta i budgeten 2016 för framtids- och utvecklingsförvalt-
ningen. 
 
Proposition 

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

1. Strömsunds kommun godkänner föreslagen budget. 
 
2. Medel finns avsatta i budgeten 2016 för framtids- och utvecklingsför-

valtningen. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Akademi Norr 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen. 
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§ 201 Dnr 2015.289 805 
 
Ansökan från Fjällsjö Framtid om verksamhetsbidrag för 
2016  

Under 2015 fick Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid 250 000 kronor i bi-
drag för att kunna upprätthålla den service som de utför på byservicekon-
toret. 
 
Föreningen jobbar kontinuerligt för att finna en hållbar lösning för finan-
sieringen av verksamheten men har trots allt större utgifter än inkomster i 
arbetet för att upprätthålla service och utveckling i Fjällsjöområdet. Löne-
kostnaderna är den enskilt största utgiften, men även den viktigaste re-
sursen utifrån ett service- och utvecklingsperspektiv. Föreningen har en 
servicelots, en byvaktmästare och en administratör anställda i dagsläget.  
 
Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid ansöker om 250 000 kronor i bidrag 
för verksamhetsåret 2016.  
 
Föreningen föreslår att rapportering sker till kommunchefen enligt över-
enskommelse på samma sätt som under 2015 samt håller en presentation i 
slutet av året hos kommunen. Föreningen föreslår också att en överens-
kommelse görs mellan Strömsunds kommun och Fjällsjö Framtid i dialog 
och på liknande sätt som under 2015. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsut-
skottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Fjällsjö Framtid beviljas 250 000 kronor i bidrag för år 2016. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Fjällsjö Framtid 
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§ 202 Dnr 2015.293 880 
 
Revidering av biblioteksplan/skolbiblioteksplan 

Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat biblioteksplanen samt 
upprättat en skolbiblioteksplan. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har den 25 augusti 2015, § 80, be-
slutat att anta upprättad biblioteksplan/skolbiblioteksplan. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsut-
skottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Den reviderade biblioteksplanen/skolbiblioteksplanen antas. Bilaga 
 
_____  
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§ 203 Dnr 2015.297 292 
 
Ny idrottshall i Strömsund 

Kort historik 

IFK Strömsund skulle bilda bolag och bygga en idrottshall i anslutning till 
Dunderhallen i Strömsund. Näringslivet skulle bidra vid byggnation och 
drift av hallen. 
 
Kommunfullmäktige fattade i november 2014 beslut om att gå i borgen 
för ett banklån till IFK Strömsund samt skriva ett långsiktigt hyresavtal. 
 
Senare framkom att statsstödsregler och Lagen om offentlig upphandling 
gjorde en sådan lösning omöjlig. Vid möte med IFK Strömsund och repre-
sentanter från föreningslivet i augusti 2015, bestämdes att kommunen 
skulle ta över och leda arbetet vidare. 
 
Ambitionen är att bygga en funktionell och modern hall till så låg kostnad 
som möjligt. Syftet med hallen är att avlasta trycket i den gamla sporthal-
len vid Hjalmar Strömerskolan. Idrottsföreningarna har svårt att få tider 
för sina aktiviteter. Den gamla sporthallen klarar inte kraven för t.ex. cup- 
och seriespel som både handbollen och innebandyn deltar i. Dessutom är 
sporthallen vid Hjalmar Strömerskolan inte publikvänlig. 
 
Ambitionsnivå 

I tidigare diskussioner om en idrottshall har följande lyfts: 
 
• Hallen ska klara spelmåtten för nationella och internationella matcher. 
• Läktarplatser ska vara publikvänliga och tillgängliga för funktionsned-

satta. 
• Omklädning/dusch. 
• Investeringskostnaden ska hållas så låg som möjligt. 
 
En arbetsgrupp med representanter från idrottsföreningarna har tagit 
fram en skiss utifrån de behov som idrotterna själva prioriterat. Det un-
derlag som är framtaget ska bearbetas av arbetsgruppen för att hitta kost-
nadseffektiva lösningar. Alternativa koncept ska utredas. 
 
Målsättningen är att komma igång med ett bygge under våren/sommaren 
2016 under förutsättning att finansieringen kan lösas. Finansiella lösning-
ar för investeringen samt framtida finansiering av drift och underhåll ska 
utredas. 
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Justering (Sign) 
  

§ 203 forts. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsut-
skottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Arbetsgruppen, under ledning av teknik- och serviceförvaltningen, får 
i uppdrag att utreda och presentera det mest kostnadseffektiva försla-
get för nybyggnation av en idrottshall i Strömsund. 
 

2. Finansiella lösningar för investeringen utreds under ledning av eko-
nomichefen. 
 

3. Ärendet återrapporteras löpande vid kommunstyrelsens arbetsutskott i 
oktober, november och december 2015.  
 

_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
IFK Strömsund 
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§ 204 Dnr 2015.223 434 

Ansökan om bidrag till skydd för fjällräven 

Projektet Felles Fjellrev II är en uppföljning av Felles Fjellrev som under 
perioden 2010-augusti 2014 framgångsrikt lyckades öka antalet fjällrävar i 
det dåvarande projektområdet Tröndelag och Jämtlands län. Projektet ut-
ökas nu geografiskt och involverar fjällområdena i Nordlands fylke och 
Västerbottens län. Projekttiden  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 augusti, § 169, att avslå ansökan om 
totalt 40 000 kronor i bidrag till projektet Felles Fjellrev II. 
 
En ny ansökan har inkommit där man nu i stället ansöker om ett årligt bi-
drag på 5 000 kronor under en 4-årig projektid, 2016-2019, totalt 20 000 
kronor. 
 
Yrkanden 

* Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbets-
utskottets förslag. 

 
* Hans Elmbjer (sd) yrkar att bidrag beviljas med totalt 40 000 kronor. 
 
Proposition 1  

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

Ordföranden ställer proposition på Hans Elmbjers yrkande och finner att 
detta avslås. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Strömsunds kommun beviljar ett bidrag till projektet Felles Fjellrev II 
på 5 000 kronor per år, åren 2016-2019, totalt 20 000 kronor. 

 
2. Medel beaktas i respektive års budget. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Projektet 
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§ 205 Dnr 2015.300 106 
 
Ansökan om bidrag för att delta i Landsbygdsriksdagen 2016 

Hela Sverige ska leva Jämtlands län kommer att delta på Landsbygds-
riksdagen på Gotland den 27-29 maj 2016 och önskan är att Jämtlands läns 
kommuner och Region Jämtland Härjedalen vill täcka kostnaderna för 
åtta representanter från den förtroendevalda styrelsen för Hela Sverige 
ska leva Jämtlands län (en person per kommun). 
 
Föreningen söker därför bidrag med 10 000 kronor för en representant 
från Strömsunds kommun. 
 
Rapporter från Landsbygdsriksdagen kommer att lämnas. 
 
Föreningen uppmanar att samtliga kommuner utser två ungdomar (av 
båda kön) och en handledare som ska delta på Landsbygdsriksdagen 
2016. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsut-
skottets förslag med tillägg att kommunstyrelsen vill ha en rapport från 
mötet. 
 
Proposition 

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

1. Hela Sverige ska leva Jämtlands län erhåller 10 000 i bidrag för finan-
siering av en persons deltagande från Strömsunds kommun i Lands-
bygdsriksdagen 2016. 

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

2016. 
 
3. Kommunstyrelsen vill ha en rapport från mötet. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Hela Sverige ska leva 
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§ 206 Dnr 2015.171 041 
  
Prognos per 31 augusti 2015 för kommunstyrelsen 

Redovisning lämnas över prognoser per 31 augusti 2015 för kommunsty-
relsens verksamheter, inkl uppföljning av inriktnings- och effektmål. 
 
 

tkr 

Verksamhets- 
prognos 5  
(aug 2015) 

Verksamhets- 
prognos 4  
(maj 2015) 

Kommunstyrelse  326  235 
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige  653  873 
Teknik- och serviceförvaltning  200  -617 
Strömsund Turism  174  74 
Kommunledningsförvaltning  0  0 
Framtids – och utvecklingsförvaltning  - 701  - 95 
 Resultat- 

prognos 5 
Resultat- 
prognos 4 

Resultatpå- 
verkan km 

Resultatpå-
verkan km 

Affärsverksamhet AVA         
Avfall  626  797  0  0 
Vatten och avlopp  - 1 300  - 760  0  0 
Summa  - 674  37  0  0 
 

Ekonomichefens förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner pro-
gnoserna och måluppföljningen per 31 augusti 2015 för alla verksamheter 
inom kommunstyrelsen.  Alla verksamheter med prognostiserat under-
skott ska analysera anledningen till underskottet samt föreslå nödvändiga 
åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enligt med ekonomichefens förslag med tillägget att efter analys av an-
ledningen till underskottet ska en återkoppling göras till kommunstyrel-
sens sammanträde den 22 oktober 2015. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner bifall till detta. 
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§ 206 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Prognosen och måluppföljningen per 31 augusti 2015 godkänns. Bilaga 
 
2.  Alla verksamheter med prognostiserat underskott ska analysera anled-

ningen till underskottet samt föreslå nödvändiga åtgärder för att be-
driva verksamheten inom tilldelad budget. 

 
3. Efter analys av anledningen till underskottet ska en återkoppling göras 

till kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Strömsund Turism 
Kommunledningsförvaltningen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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     Uppföljning av inriktnings- och effektmål per sista augusti 2015 

 
Kommunfullmäktige har i juni 2014 fastställt övergripande mål för 2015: 
• Fortsatt god ekonomisk hushållning   
• Utvecklad samverkan med näringslivet  
• Attraktiv kommun med hög livskvalitet  
• Motverka ungdomsarbetslöshet  
• Utveckling av framtidens skola  

• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och 
folkhälsofrågor  

• Utvecklad dialog med kommuninvånarna  
• Integration av nya kommuninvånare  
• Ökad jämställdhet och tillgänglighet 

 

Kommunstyrelsen 

 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Inriktningsmål 2015 

 
Effektmål 2015 

 
Resultat augusti 2015 

 
Nivå 

God ekonomisk 
hushållning. 

Lokalytan ska minska med  
2 000 m². 

Sålt: 0 m2        
Köpt: 0 m2 
Förhyrt: -379 m2 
Rivet: 0 m2     
Ny-/ombyggnad: +20 m2 
Total minskning: -359 m2 

Inte 
uppfyllt 

Analys och kommentar:  
Prognosen för helår är en minskning på -1300 m2 förutsatt att vi får Fyrås skola såld (två intressenter i 
dagsläget) samt att vi inte hyr in oss på några nya ytor. För att nå målet 2 000 m2 föreslås ytterligare 
försäljningar, t ex Stationshuset i Strömsund och Solgården i Hoting. Mycket fokus läggs just nu på 
lokaleffektiviseringar som kommer att ge effekt 2016 och 2017, exempelvis Frostviksskolan. 
Avfallsmängden till 
förbränning ska 
minska. 

Mängden säck- och kärlavfall 
till förbränning ska minska 
med 3 %. 

Redovisas vid årsskiftet.  

Energiförbrukningen 
ska minska. 

Arbeta fram en handlingsplan 
för energieffektivisering inom 
VA-enheten. 

Arbetet med handlingsplanen 
är klart och planen har 
fastställts av kommunstyrelsen 
den 18 augusti 2015, § 186. 

Uppfyllt 

 

 
Strömsund Turism  
 
Inriktningsmål 2015 

 
Effektmål 2015 

 
Resultat augusti 2015 

 
Nivå 

Minska elförbruk-
ningen på Ström-
sunds camping.  

Minska med 2 %. Redovisas vid årsskiftet.  

Beläggningen på 
Strömsunds camping 
ska ligga på samma 
nivå som 2014. 

En beläggning på 26 000 
gästnätter.  

Campingen har till och med 
den 14 september 2015 haft en 
beläggning på 25 649 
gästnätter.  

 

Konsumentråd-
givning ska hålla 
samma nivå som 
2014. 

Samma antal besök i skolornas 
åk 9 som 2014. 

Redovisas vid årsskiftet. 
 

 

Samma tillgänglighet och 
öppettider som 2014. 

Redovisas vid årsskiftet. 
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Kommunledningsförvaltningen 
 
Inriktningsmål 2015 

 
Effektmål 2015 

 
Resultat augusti 2015 

 
Nivå 

God service och 
tillgänglighet, 
kommunhuset. 
 
 

 

85 % ska få svar inom två 
arbetsdagar på en enkel fråga 
via e-post. 

Redovisas vid årsskiftet.  

50 % ska få svar direkt på en 
enkel fråga via telefon. 

Redovisas vid årsskiftet.  

90 % ska uppge att de fick ett 
gott bemötande när de via 
telefon ställt en enkel fråga. 

Redovisas vid årsskiftet.  

Ungdomsarbetslös-
heten ska minska.  

10 ungdomar slussas vidare 
till praktik, utbildning eller 
arbete via AME-jobbcenter. 

Under januari – augusti har 
fem flickor och 17 pojkar i 
åldern 20-24 år fått 
praktikplats eller arbete via 
AME-jobbcenter. 

Uppfyllt 

Strömsunds kommun ska 
erbjuda minst 125 feriejobb/ 
sommarskoleplatser under 
sommaren 2015. 

Alla ungdomar som sökt och 
gått ut årskurs 8 erbjöds 
feriearbete. 

Uppfyllt 

Analys och kommentar:   
De flesta ungdomar som AME-jobbcenter har slussat vidare har börjat med praktik. Flera har sedan 
gått vidare till sommarvikariat, timanställningar eller nystartsjobb. En pojke har därefter börjat 
studera. En flicka och två pojkar har fått arbete direkt, d.v.s. utan någon praktikperiod via AME-
jobbcenter.  
 
Antalet sökande till feriearbeten var 65 flickor och 62 pojkar och d.v.s. totalt 127 personer. Av dessa 
var åtta stycken yngre än årskurs 8. Dessa åtta ungdomar erbjöds inte feriearbete då vi satt lägsta 
ålder att man gått ut årskurs 8. Samtliga övriga ungdomar (totalt 119 stycken) erbjöds feriearbete 
inom Strömsunds kommun. Av dessa tackade 11 ungdomar nej, de hade fått för förhinder eller annat 
arbete. Antalet feriearbetande ungdomar blev 51 flickor och 57 pojkar. 
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Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 
Inriktningsmål 2015 

 
Effektmål 2015 

 
Resultat augusti 2015 

 
Nivå 

Inflyttningen ska 
öka. 

Strömsunds kommun ska ha 
ett positivt flyttnetto 2015. 

Flyttnetto per 2015-08-31 är -44 
kvinnor och -26 män, totalt -70 
personer. 

Inte 
uppfyllt 

Analys och kommentar:   
Perioden visar ett negativt flyttnetto på -70 personer. Jämförbar period 2014 visade ett negativt 
flyttnetto på -30. Könsfördelningen är ojämn. Nettot är mera negativt för kvinnor än för män både för 
2014 och 2015.  
Alla flickor och 
pojkar inom 
gymnasieskolan ska 
klara kunskaps-
kraven. 
 

Den genomsnittliga betygs-
poängen för flickor och pojkar 
ska minst ligga i nivå med 
rikssnittet.  

Betygspoängen för flickorna 
som gick ut gymnasieskolan i 
juni 2015 var 14,3 och för poj-
karna 13,7. Den genomsnittliga 
totala betygspoängen var 14,1.  
 
Motsvarande siffror för 
avgångseleverna 2014 var 13,9 
för flickorna och 13,3 för 
pojkarna. Den genomsnittliga 
totala betygspoängen var 13,7. 
  
Rikssnittet för läsåret 14/15 
finns inte tillgängligt ännu. För 
läsåret 13/14 var det 14,0. De 
senaste läsåren har det varierat 
mellan 14,0 och 14,1.  

Troligen 
uppfyllt 

Skillnaderna i resultat mellan 
flickor och pojkar ska minska. 

Skillnaden mellan flickors och 
pojkar genomsnittliga betygs-
poäng var 0,6 för avgångs-
eleverna både 2015 och 2014 
och 0,8 för 2013.  
 

Delvis 
uppfyllt 

Analys och kommentar:   
Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna 2015 på Hjalmar Strömerskolan ligger i nivå 
med riksnivån de senaste 6 åren. Det är en förbättring jämfört med 2013 och 2014 då genomsnittet på 
Hjalmar Strömerskolan låg under riksnivå. Skillnaderna mellan flickors och pojkars genomsnittliga 
betygspoäng minskar och ligger väsentligt under rikssiffrorna som de senaste 6 åren varierat mellan 
1,2 och 1,5 betygspoäng.  
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§ 207 Dnr 2015.171 041 
 
Bokslutsprognos per 31 augusti 2015 för kommunkoncernen 
inklusive investeringsprognos 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat bokslutsprognos 
och investeringsprognos per 31 augusti 2015. 

Kommunens prognosresultat uppgår till plus 4,6 mkr.  

Verksamheterna, driften, visar underskott på 8,3 mkr. 

Investeringarna uppgår till 41,0 mkr, inkl. bredband. 

De kommunala bolagen beräknar följande resultat: 
 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB plus 0,1 mkr 
Strömsunds Hyresbostäder AB plus 2,9 mkr 
Jämtlandsvärme AB plus 2,3 mkr 
 
Yrkanden 

* Ordföranden yrkar att bokslutsprognos och investeringsprognos god-
känns samt att de nämnder som går med underskott måste aktivt ar-
beta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete 
vid varje budgetuppföljning. 

 
* Peter Frost (v) yrkar tillägget att kommunstyrelsen beslutar att uppdra 

till kommunchefen att analysera hur kommunens förvaltningar upp-
fyller det politiska målet om att erbjuda 1 praktikplats per 10 anställda. 

 
Proposition 

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

Kommunchefen får i uppdrag att analysera hur kommunens förvaltning-
ar uppfyller det politiska målet om att erbjuda 1 praktikplats per 10 an-
ställda. 
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§ 207 forts. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bokslutsprognos och investeringsprognos godkänns. 
 
2.  De nämnder som går med underskott måste aktivt arbeta med att 

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

 
_____ 
 
Beslutsexp 
Kommunchefen 
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§ 208  Dnr 2015.216 040 
 
Finansrapport per 31 augusti 2015 
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat finansrapport 
för kommunkoncernen per den 31 augusti 2015. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Finansrapporten godkänns. Bilaga 
 
_____  
 

  



Finansrapport kommunkoncernen per 2015-08-31
Medellikviditet, mkr Pensionsstiftelsen:  Ekonomichefens kommentarer
Bank April Aug Dec Kommunens långtidsprognos för pensionsskulden är framtagen.
Kommunen 12,5 30,9 Den visar att planen för stiftelsens uppbyggnad är nådd något
Str. Hyresbost. AB 0,9 2,3 år tidigare, och är därmed utdelningsbar. Prognosen är ännu inte
Jämtlandsvärme AB 6,7 9,2 färdiganalyserad, utan möjliga alternativ för beslut kommer senare.
SUAB 3,3 3,6 Totalt överfört kapital tom 2014-12-31  163 mkr
Totalt 23,4 46,0 0,0 Kapitalets värde per 2015-08-31       190 mkr
Låneskuld, mkr Räntebindningstid lån

Aug15 Bok14
Str. Hyresbost. AB 32,5 32,5
Jämtlandsvärme AB 54,3 53,0
Totalt 86,8 85,5

Löptid lån %
Policy SHB JVAB

< 1 år 0-20 0 14
1-2 år 0-20 0 13
2-3 år 0-20 44 15
3-4 år 0-20 17 11
4-5 år 0-20 21 18 Pensionsskuld kommunen, mkr Prel
5-6 år 0-20 18 18 Bok15 Bok14
6-7 år 0-20 0 0 Total pensionsskuld, inkl löneskatt 246,3 278,6
7-8 år 0-20 0 11
8-9 år 0-20 0 0 Andra avsättningar kommunen, mkr Aug15 Bok14
9-10 år 0-20 0 0 Återställn deponi, bostadsdelegation etc 29,7 27,3

Kräver likviditet vid utbetalning!
Borgensförbindelser kommunen, mkr Vägd genomsnittlig ränta 
Bokslut 2014 95,7 SHB JVAB Placeringar kommunen, mkr
Nya åtaganden 2015  - Samtliga lån 1,36 % 1,84 % Kortfristiga
Lösta/amorterade åtaganden 2015 -0,4 Lägsta ränta 0,64 % 0,46 % Fastränta, specialinlåning 68,2
Infriade åtaganden 2015  - Högsta ränta 2,38 % 4,12 % Långfristiga

95,3 Antal lån 5 st. 10 st. Förlagslån 2,2
 - varav de kommunala bolagen 86,8 Totalt 70,4

Sign.
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Sammanfattning koncernen: 
Många av de båda bolagens lån är nu omlagda, och 
löptider och räntebindningstider harmonierar bättre mot 
kommunkoncernens finansiella riktlinjer. Kommande 
nyupplåning för bostadsbolaget behöver längre löptid 
och räntebindningstid, mellan 7-10 år. 
Vi använder kommuens koncernkontokredit mer aktivt 
än tidigare.Det förbättrar bolagens möjligheter till 
matchning mellan lösen av lån och nyupplåning.  
Kommunen: 
Kommunen har fortsatt god likviditet, och gör främst 
fastränteplaceringar på likviditetsöverskottet. Utflödet av 
likvida medel under andra halvåret dämpas sedan 
föregående rapport då investeringar inte färdigställs 
enligt tidigare prognos. Årets överföring till 
pensionsstiftelsen, 25 mkr inkl löneskatt, utförs i 
december. 
 
Strömsunds Hyresbostäder AB: 
Nybyggnationen av ett lofthus med 6 lgh, varav 3  er-
sätter det nedbrunna huset har påbörjats och beräknas 
klart v 50.  Nyupplåning kommer att behövas. 
Beviljad borgen: 55 mkr. Nyttjad borgen: 32,5 mkr. 
 
Jämtlandsvärme AB: 
Den planerade investeringen under hösten 2015 i ny 
spetsvärmeanläggning i Rossön är uppskjuten till år 
2016. 
Beviljad borgen: 66,6 mkr. Nyttjad borgen: 54,3 mkr.  
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§ 209  Dnr 2015.193 113 
 
Val av ledamot och ordförande i tillgänglighetsrådet efter 
Malin Axelsson (s) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Göran Bergström (s), Strömsund, utses som ledamot och ordförande i 
tillgänglighetsrådet för tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 22 september 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Göran Bergström 
Tillgänglighetsrådet 
Löner 
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§ 210 Dnr 2015.231 113 
 
Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter  
Annakarin Olsson (m) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Simon Högberg (m), Strömsund, utses som ledamot i arbetsutskottet 
för tiden intill den 31 december 2018. 

2. Catarina Espmark (m), Äspnäs, utses som ersättare efter Simon Hög-
berg. 

 
3. Beslutet gäller fr.o.m. den 22 september 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Simon Högberg 
Catarina Espmark 
Löner 
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§ 211 Dnr 2015.231 113 
 
Val av ersättare i tillgänglighetsrådet efter Annakarin Olsson 
(m) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lars-Eric Bergman (m), Hoting, utses som ersättare i tillgänglighetsrå-
det för tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 22 september 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Lars-Eric Bergman 
Tillgänglighetsrådet 
Löner 
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§ 212 Dnr 2015.311 133 
 
Initiativärende om migrationscenter 

Göran Edman (rd) har den 18 september 2015 kommit in med ett initiativ-
ärende: 
 
”Efter att beslut har tagits i kommunstyrelsen att starta migrationscenter i 
Strömsunds kommun och 800 000 kronor beviljats för ändamålet, som 
skulle ge sysselsättning till 20 långtidsarbetslösa. Vart i kommunen place-
ringen skulle bli har det inte beslutats om, därför föreslår vi från Rättvis 
Demokrati att centrat placeras i Rossön. 
 
1. Ta beslut i kommunstyrelsen att placera migrationscentret i Rossön. 
 
2. Med beslutet visa medborgarna att vi politiker värnar om utvecklingen 
även utanför Strömsund.” 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott får i upp-
drag att utreda och besluta i frågan. 
 
Proposition 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att utreda och besluta i 
frågan. 
 
_____  
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§ 213 
 
Ändring av sammanträdesdag för arbetsutskottet 
 
Det planerade sammanträdet för kommunstyrelsens arbetsutskott den  
6 oktober flyttas till den 5 oktober. 
 
_____  
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§ 214 
 
Delegationsbeslut 
 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut §§ 153-168/2015 

 
b)  Gatu- och markingenjör Thord Engströms delegationsbeslut om 

parkeringstillstånd (nr 39-48/2015) 
 
c) Kommunstyrelsens ordförande Susanne Hanssons delegationsbeslut 

om utfärdande av fullmakt inför domstol och andra myndigheter  
 (nr 3/2015) 
 
d) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om yttrande 

över ansökan om antagning i hemvärnet (nr 8/2015) 
 
e)  Lönechef Carina Wiiks delegationsbeslut om KPAs pensionsberäk-

ning m.m. 
 
f) Lönechef Carina Wiiks delegationsbeslut om nyanställning-

ar/avgångar 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
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§ 215 
 
Delgivningar 
 
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
 Budget 2015   300 000:-  
 Anvisat t.o.m. § 192/2015 0:-  

 Kvarstår   300 000:- 
 
b)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
 Budget 2015   1 500 000:- 
 Anvisat t.o.m. § 192/2015 - 471 000:- 

 Kvarstår   1 029 000:- 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
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