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§ 176 

Information Rädda barnen 

Ingrid Kallberg och Birgitta Lundin från Rädda Barnen informerar om 
rapporten Ung Röst. Ung Röst är en undersökning som genomförs med 
barn som går i årskurs 6, 8 och första året på gymnasiet. Rapporten är 
bland annat till för att ge beslutsfattare ett underlag för hur barn tänker. I 
Strömsunds kommun har både svarsfrekvensen och spridningen i kom-
munen varit så stor att vi fått en kommunrapport. 
 
25 % av Sveriges befolkning är under 18. För de som är under 18 år är det 
svårt att göra sin röst hörd och där vill Rädda Barnen vara med och hjälpa 
till. 
 
_____  
 
 
 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 177 Dnr 2014.190 041 

Information om besparingar inom kommunstyrelsens verk-
samhetsområden 

Den 21 maj 2014 tog kommunstyrelsen beslut om att ge kommunled-
ningsförvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i 
augusti 2014 komma med förslag på åtgärder för att få budgeten i balans. 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen fick i uppdrag att redovisa bud-
geteffekterna av avvecklingen av restaurang- och livsmedelsprogrammet. 
 
Irene Tängmark, chef för kommunledningsförvaltningen, informerar om 
de förslag på besparingar som de arbetat fram inom förvaltningen. 
 
Förslag på kortsiktiga besparingar är: 

• Utredning om vilka prioriteringar som ska göras samt vad som in-
går i grundservice samtliga enheter 

• Vakant ekonomtjänst – tillsätts ej 
 
Besparingar på längre sikt: 

• Dialog mellan kommunala bolag och kommunledningsförvalt-
ningen, för kostnadstäckning 

• Förtydliga avtalet med företagshälsovården 
 
Diskussioner förs också om att ta fram ett prognosverktyg för att under-
lätta både för ekonomiavdelningen och de i förvaltningarna som gör upp-
följningar. Detta skulle på sikt kunna spara mycket arbete och pengar. 
 
Karin Holmquist, chef för framtids- och utvecklingsförvaltningen redovi-
sar budgeteffekterna av nedläggningen av restaurang- och livsmedels-
programmet (RL) samt estetiska programmet (ES) vid Hjalmar Strö-
merskolan. Den senaste antagningen av elever till programmen skedde 
läsåret 2011/2012.  
 
Det är svårt att uppskatta budgeteffekterna av nedläggningen för mer än 
ett läsår i taget då elevernas kommande val är okänt. I beräkningarna an-
tas att eleverna väljer ES och RL i samma omfattning hösten 2015 som 
hösten 2014.   
 
Under läsåret 13/14 betalade Hjalmar Strömerskolan interkommunal er-
sättning för totalt 23 elever på ES och RL. För läsåret 14/15 visar antag-
ningsuppgifterna att det kommer att bli 26 elever för läsåret 14/15.  
 

Justering (sign) 
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§ 177 forts. Dnr 2014.190 041 

Detta motsvarar en merkostnad av ca 330 000 kr i interkommunala kost-
nader för kalenderåret 2015. Till detta tillkommer inackorderingstillägg, i 
förekommande fall på ca 15 000 kr/elev och år, dvs 45 000 krorno för tre 
elever. 
 
Besparingen för 2015 förväntas bli 963 000 kronor. 
 
De besparingar som görs för 2014, ca 480 000 kronor (terminseffekter) in-
går som en del av de besparingsåtgärder som genomförs för att komma i 
ram.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 131/2014 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag med tillägget att kommunstyrelsen godkänner 
redovisningen av budgeteffekter för 2015 i samband med nedläggningen 
av restaurang- och livsmedelsprogrammet samt estetiska programmet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att gå vidare med utred-
ning om prioriteringar i verksamheterna, att inte tillsätta vakant eko-
nomtjänst, prognosverktyg, företagshälsovården och dialog med  

 bolagen. 
 
2. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av budgeteffekter för 

2015 i samband med nedläggningen av restaurang- och livsmedelspro-
grammet samt estetiska programmet. 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

  

Justering (sign) 
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§ 178 Dnr 2014.256 842 

Budget 2015 för Jämtland Härjedalens Turism 

Under våren 2014 fick länets kommuner ett förslag om utökad basfinan-
siering av Jämtland Härjedalens Turism (JHT) inför år 2015.  
 
För Strömsunds kommun skulle det innebära en kostnadsökning med 
70 000 kronor för 2015. Flera kommuner i länet har uttryckt en stor tvek-
samhet inför en utökning av basfinansieringen. 
 
Kommunchefen föreslår att Strömsunds kommun inte utökar basfinansie-
ringen till JHT. 
 
Strömsunds budget för JHT 2014 är i dagsläget 171 000 kronor och budge-
ten för 2015 är beräknad till 174 500 kronor.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 133/2014 
 
Yrkande 

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

Jämtland Härjedalens Turism erhåller 174 500 kronor för år 2015.  
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Jämtland Härjedalen Turism 
Ekonomiavdelningen  
 
 
  

  

Justering (sign) 
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§ 179 Dnr 2014.254 735 

Återtagande av samhällsbetalda resor i egen regi 

Sedan 1 juli 2011 har Strömsunds kommun överlåtit samtliga uppgifter 
och befogenheter inom särskild kollektivtrafik, färdtjänst, till Länstrafiken 
AB. Regionförbundet övertog ansvaret 2012 då den Regionala kollektiv-
trafikmyndigheten inrättades. 
 
Med anledning av den kritik som färdtjänstresenärer och brukarorgani-
sationer uttryckt efter överlämnandet har kommunen fört en dialog med 
Regionförbundet/Regionala kollektivtrafikmyndigheten i syfte att upp-
rätta lokala regler för färdtjänsten i Strömsunds kommun.  
 
Regionförbundet har meddelat att avtalet om samordning av samhällsbe-
talda resor, inte ger utrymme för lokala regler för enskilda kommuner. 
Regionförbundet har inhämtat synpunkter från Beredningen för infra-
struktur och kommunikationer (BIK) samt från den samrådsgrupp bestå-
ende av parternas ansvariga tjänstemän. Varken BIK eller samrådsgrupp-
en förordar lokala regler. 
 
Med anledning av ovanstående sa Strömsunds kommun upp avtalet om 
samordning av samhällsbetalda resor per den 31 december 2013. 
 
Avtalet i dess nuvarande form ger inte utrymme för kommunens önske-
mål om ändrade regler, varför Strömsunds kommun inte finner annat än 
att återta samtliga uppgifter och befogenheter rörande färdtjänst, riksfärd-
tjänst och beställningscentral. 
 
Förslag till beslut 
 
1. Återinrätta färdtjänsthandläggning inom Strömsunds kommun från 

och med 1 januari 2015. 
 
2. Uppdra till teknik- och serviceförvaltningen att upphandla trafiken 

för färdtjänst/riksfärdtjänst. 
 
3. Uppdra till teknik- och serviceförvaltningen att ta fram förslag till 

taxa för färdtjänst.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 134/2014 
 

Justering (sign) 
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§ 179 forts. Dnr 2014.254 735 

Yrkande 

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

1. Återinrätta färdtjänsthandläggning inom Strömsunds kommun från 
och med den 1 januari 2015. 

 
2. Uppdra till teknik- och serviceförvaltningen att upphandla trafiken 

för färdtjänst/riksfärdtjänst. 
 
3. Uppdra till teknik- och serviceförvaltningen att ta fram förslag till 

taxa för färdtjänst.  
 
_____  
 
 
  

  

Justering (sign) 
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§ 180 Dnr 2014.236 315 

Rastplats Strömsund 

Skrivelse har inkommit från trafikverket om att de vill anlägga en rast-
plats i Strömsund. 
 
Trafikverkets förslag på placering av rastplasten berör helt eller delar av 
fastigheterna Ströms-Näset 1:256, 1:57 och 1:7. 
 
Fastigheterna utgörs idag av ett grönområde och är i detaljplanen avsedd 
för industriändamål samt gatu- och parkändamål. 
 
Över fastigheten ligger ledningar för vatten och avlopp som försörjer 
Näsviken. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen ser inget hinder att frigöra mark för an-
läggande av rastplats på angiven fastighet. Förutsättningarna är att Tra-
fikverket i sin projektering tar hänsyn till de ledningar som finns samt att 
inget hinder föreligger i en eventuell ändring av detaljplanen med avse-
ende på ändamålet med fastigheterna. Teknik- och serviceförvaltningen 
föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till teknik- och serviceförvaltning-
en att föra en vidare dialog med Trafikverket. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 135/2014 
 
Yrkande 

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

1. Kommunen upplåter inte föreslaget markområde till rastplats. 
 
2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att fortsätta dialogen 

med Trafikverket om lämpligt område för rastplats. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Trafikverket 
Teknik- och serviceförvaltningen  

  

Justering (sign) 
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§ 181 Dnr 2014.89 041 

Budget 2015 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Under våren 2015 erhöll kommunerna i Gemensam nämnd för upp-
handlingssamverkan ett budgetförslag för 2015. Förslaget innebär en viss 
utökning av verksamheten. För Strömsunds kommun innebär det en ökad 
kostnad om 66 100 kronor förutom de 10 000 kronorna i uppräkning, to-
talt 484 700 kronor för 2015. 
 
Strömsunds kommun behandlade frågan vid sitt arbetsutskott den 6 maj 
2014 och fattade då följande beslut: 
 
Strömsunds kommun avvaktar med beslut tills utredning om samman-
slagning är klar. 
 
Beslutet fattades mot bakgrund av kommande regionorganisation och 
eventuella möjligheter att slå samman Gemensam nämnd för upphand-
lingssamverkan med Landstingets gemensamma nämnd för upphandling 
och dessas upphandlingsorganisationer till en nämnd och en organisat-
ion.  
 
Denna fråga är inte helt utredd än då bland annat vissa juridiska frågor 
kvarstår. 
 
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta att Gemensam nämnd 
för upphandlingssamverkan erhåller 484 700 kronor för 2015. 
 
Strömsunds kommun förutsätter att det sker ett fortsatt arbete för att 
samverka kring upphandling. Inför dialogerna kring budgetåret 2016 
önskar Strömsunds kommun en tydlig redovisning av hur detta arbete 
fortskrider. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 90/2014 
Kommunstyrelsen § 130/2014 
Arbetsutskottet § 136/2014 
 
Yrkande 

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

Justering (sign) 
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§ 181 forts. Dnr 2014.89 041  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan erhåller 484 700 kro-
nor för 2015. 

 
2. Strömsunds kommun förutsätter att det sker ett fortsatt arbete för att 

samverka kring upphandling. Inför dialogerna kring budgetåret 2016 
önskar Strömsunds kommun en tydlig redovisning av hur detta arbete 
fortskrider. 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
Ekonomi  
 
 
  

  

Justering (sign) 
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§ 182 Dnr 2014.253 100 

Förslag på fortsatt organisation av en regional filmkommiss-
ion i Jämtlands län 

JHT-projektet Film & Event avslutas sista september 2014. För att kunna 
tillvarata det utvecklingsarbete som har påbörjats finns en önskan om att 
arbeta vidare för att skapa en långsiktigt hållbar, ej projektfinansierad, 
filmkommission i Jämtland Härjedalen, med förslag om en fortsatt orga-
nisation/ekonomisk förening.  
 
Resultaten från projektet har hittills visat att ett aktivt arbete genom en 
filmkommission ökar kraftigt möjligheterna för att film- och TV-
produktioner förläggs till Jämtland Härjedalen.  
 
Fortsatt finansiering bedöms till cirka 1 miljon kronor per år fördelat 50 % 
regionförbundet och resterande proportionellt mellan kommunerna. 
Strömsund del torde då bli cirka 50 000 kronor per år. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 137/2014 
 
Yrkande 

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

Strömsunds kommun avstår från deltagande i en regional filmkommiss-
ion i Jämtlands län. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Jämtland Härjedalen Turism 
 

  

Justering (sign) 
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§ 183 Dnr 2014.134 524 

Fortsatt utbyggnad av bredband 

Efter beslutet i kommunstyrelsen den 17 juni 2014 om övertagande av rör 
längs E 45 och samförläggning av rör i Frostviken har kontakter med 
länsstyrelsen visat att bygdemedel bara kan användas till 50 % av investe-
ringen. Vidare bör de öronmärkta medlen främst användas till projekte-
ring och drift. Det innebär att finansieringen av besluten om bredband 
som fattades av kommunstyrelsen den 17 juni 2014 behöver förtydligas.  
 
Fortsatt utbyggnad av stadsnätet innebär investeringar vars kapitaltjänst-
kostnader täcks av arrenden.  
 
Förslag till beslut och motivering 
 
1. Förtydligande finansiering av rör E 45 

• Bygdeavgiftsmedel Ström och Fjällsjö 1,2 miljoner 
• Del ospecificerade investeringsmedel för 2014; 1,2 miljoner 
• Totalt 2,4 miljoner 

 
2. Förtydligande finansiering av rör i anslutning till vägen Gäddede-

Stekenjokk; 
• Bygdeavgiftsmedel Frostviken, OBS max 50% av kostnad 
• Del ospecificerade investeringsmedel för 2014; cirka 0,5 miljoner 
• Totalt cirka 1 miljon 

 
3. Förtydligande finansiering av bredbandssamordnare och vissa gjorda 

arbeten inför kommande projektering 
• Från potten infrastrukturella omställningskostnader (100%) 

 
Beredning 

Arbetsutskottet § 138/2014 
 
Yrkande 

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

Justering (sign) 
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§ 183 forts. Dnr 2014.134 524 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förtydligande finansiering av rör E 45 
• Bygdeavgiftsmedel Ström och Fjällsjö 1,2 miljoner 
• Del ospecificerade investeringsmedel för 2014; 1,2 miljoner 
• Totalt 2,4 miljoner 

 
2. Förtydligande finansiering av rör i anslutning till vägen Gäddede-

Stekenjokk; 
• Bygdeavgiftsmedel Frostviken, OBS max 50% av kostnad 
• Del ospecificerade investeringsmedel för 2014; cirka 0,5 miljoner 
• Totalt cirka 1 miljon 

 
3. Förtydligande finansiering av bredbandssamordnare och vissa gjorda 

arbeten inför kommande projektering 
• Från potten infrastrukturella omställningskostnader (100%) 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 184 Dnr 2014.225 524 

Digitalisering av Folkets Hus i Hoting 

Skrivelse har inkommit från Folkets Hus i Hoting. 
 
I planerna för Folkets Hus i Hotings framtida verksamhet ingår en an-
passning av bioutrustningen till digitalt ljud och bild. Detta för att bredda 
husets användningsområden och därmed minska behoven av olika verk-
samhetsbidrag. De räknar med att digitaliseringen av bion kommer att 
medföra att skola, företag och föreningar i större utsträckning kommer att 
nyttja Folkets Hus. 
 
Den totala kostnaden för digitalisering har beräknats till 786 200 kronor. 
För att finansiera detta har en ansökan gjorts till Svenska Filminstitutet 
(SFI) med 393 000 kronor. SFI har beviljat stöd med 342 000 kronor. 
 
Egen insats i form av eget arbete beräknas till 14 000 kronor. Föreningen 
har dessutom ansökt om 393 000 kronor i bygdemedel men fått avslag på 
detta med motiveringen att medfinansiering saknas. 
 
Föreningen ansöker därför om 393 000 kronor från Strömsunds kommun 
till digitalisering.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 139/2014 
 
Yrkande 

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

1. Folkets Hus i Hoting beviljas upp till 200 000 kronor för digitalisering 
av biografen. 

 
2. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. 
 
_____  
 
 
   

  

Justering (sign) 
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§ 185 Dnr 2014.255 299 

Byggnadsföreningen SAGA i Gäddede 

Skrivelse har inkommit från Byggnadsföreningen SAGA i Gäddede. 
 
Föreningen vill börja med att tacka för det tillskott om 50 000 kronor som 
föreningen fick i våras. Dessa pengar är nu slut.  
 
Föreningen har dragit ner på alla utgifter till lägsta tänkbara. Det som 
kostar nu är försäkringar, vatten, avlopp, soptömning, snöskottning och 
uppvärmning. 
 
Föreningen kommer att sätta in en annons i Frostviksbladet som klargör 
för Frostviksborna att ekonomin har krympt ordentligt de senaste fyra 
åren och att detta inte kan leda till samma förmånliga hyror och tjänster 
som ingått i hyran historiskt. 
 
Föreningen kommer också att söka frivilliga till både en arbetsgrupp och 
till styrelsen för att få igång aktiviteter, men man hyser inte stora för-
hoppningar om att lyckas. 
 
Föreningen vill tillsammans med kommunen komma fram till en långski-
tig lösning för SAGA. I dagsläget finns inte pengar för att betala nya räk-
ningar. 
 
Föreningen är i behov av ytterligare 50 000 kronor för att klara sin verk-
samhet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 140/2014 
 
Yrkande 

Birgitta Guldbrandsson (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
med tillägget att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utvär-
dera fördelning och riktlinjer för driftbidraget till samlingslokaler. 
 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner bi-
fall till detta. 
 

Justering (sign) 
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§ 185 forts. Dnr 2014.255 299 

Proposition 2 

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

1. Byggnadsföreningen SAGA i Gäddede beviljas 50 000 kronor i bidrag.  
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
 
3. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utvärdera fördel-

ning och riktlinjer för driftbidraget till samlingslokaler. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Byggnadsföreningen SAGA i Gäddede 
Ekonomi 
 
 
 
 
  

  

Justering (sign) 
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§ 186 Dnr 2014.227 805 

Ansökan om bidrag till IFK Kyrktåsjö för integrationsarbete 

Skrivelse har inkommit från IFK Kyrktåsjö. 
 
IFK Kyrktåsjö bedriver fotbollsverksamhet och deras målgrupp är alla 
kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett varifrån de kommer. Aktivite-
terna riktar sig både till unga och äldre.  
Nuvarande fotbollslag är följande:  
• Knattarna F/P 7 år och yngre  
• Bäverligan F/P 7 år till 9 år  
• Bäverligan F/P 10 år till 13 år  
• Högstadielaget F/P 13 år till 15 år  
• A-laget Herr 13 år och äldre  
 
Glädjande för föreningen och bygden är att det flyttat in många flickor 
och pojkar, kvinnor och män till Hoting/Tåsjödalen med utländskt ur-
sprung.  
 
Det är ca15 st barn/ungdomar med utländskt ursprung som spelar fotboll 
med IFK Kyrktåsjö. Spelarna är från 7 år upp till 20 år. Utveckling för 
dessa barn/ungdomar har varit mycket positiv och de har snabbt blir 
kompisar med övriga spelare i laget. Språket utvecklas imponerande 
snabbt.  
 
Problemet är att de har svårt med transporter till och från träning samt 
transporter till och från match på grund av att många av de utrikesfödda 
flickorna och pojkarna, kvinnorna och männen inte själva har någon till-
gång till bil och chaufför.  
 
Föreningen undrar om Strömsunds kommun har någon möjlighet att 
hjälpa IFK Kyrktåsjö i deras arbete med att integrera dessa 
barn/ungdomar i sitt föreningsliv. IFK Kyrktåsjö behöver tillgång till en 
minibuss med plats för 8 passagerare.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 141/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Justering (sign) 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2014-08-19 18 

§ 186 forts. Dnr 2014.227 805 

Kommunstyrelsens beslut 

1. IFK Kyrktåsjö beviljas 10 000 kronor för integrationsarbete.

2. Medel anvisas från framtids- och utvecklingsförvaltningen.

3. Framtids- och utvecklingsavdelningen får i uppdrag att ta fram en
policy för hur kommunen ska stödja integrationsarbete i kommunen.

______ 

Beslutsexpediering 
IFK Kyrktåsjö 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Ekonomi 

Justering (sign) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2014-08-19 19 

§ 187 Dnr 2011.308 292 

Information om sporthall 

Kommunchefen redovisar genomfört arbete samt informerar om att den 
20 augusti genomförs ett möte i Strömsund speciellt riktat till företagare. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

_____ 

Justering (sign) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2014-08-19 20 

§ 188 Dnr 2014.200 041 

Investeringar 2015 

Investeringsäskanden har inkommit från de olika förvaltningarna inom 
Strömsunds kommun. 

Socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet har lämnat förslag 
på prioriteringar, kolumn S+V i bilagan. 

Alliansen har lämnat förslag på prioriteringar kolumn alliansen i bilagan. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 144/2014 

Yrkanden 

* Gudrun Hansson (s) yrkar att investeringarna prioriteras i enlighet med
bilaga, S+V kolumn. 

* Jan-Olof Andersson (m) yrkar att investeringar prioriteras i enlighet
med bilaga, alliansens kolumn. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Jan-Olof Anderssons 
yrkande och finner bifall till eget yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Investeringarna prioriteras i enlighet med bilaga, S+V kolumn. 

Reservationer 

Jan-Olof Andersson (m), Karin Stierna (c), Göran Espmark (c) och Ragnar 
Lif (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan-Olof Anderssons  
yrkande. 

_____ 

Justering (sign) 
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KLF1 KLF Investering i 
gemensam 
infrastruktur för IT

KLF Förnyelse av och 
utökade 
lagringsbehov, 
förnyelse och utökade 
behov av backup. 
Behov av ny 
nätverksutrustning vid 
fibrering. 

Lagringsbehovet ökar stadigt i 
vår miljö och är därmed en 
kritisk sektor. Det är av yttersta 
vikt med hög stabilitet och 
tillgänglighet till vår lagring, vilket 
medför behov av reinvestering 
och utbyggnad. Motsvarande 
gäller för backup, ökad lagring 
ger ökade behov och krav på 
backuplösning. 
Fiberanslutningar av kommunala 
verksamheter kräver ny 
utrustning.

Lagring, backup och nät 
är centrala och kritiska 
funktioner för IT-miljön 
och för 
verksamhetssystemens 
funktionalitet

Några 
alternativ till 
att inte 
förnya/bygga 
ut möjligheten 
till 
lagring/backu
p kan jag inte 
sKe idag. 

900 0 0 4 249 0 1 900 900 900

FUF1 FUF Larm av kassun FUF Skyttegymnasiets 
kassun för förvaring av 
vapen i Skyttehallen 
måste förses med 
larmning, klass 3.

Polisen har vid inspektion i 
skyttehallen påtalat att en 
larmning enligt klass 3 av 
kassunen i Skyttehallen är 
nödvändig och därvid lämnat ett 
åtagande till Hjalmar 
Strömerskolan att genomföra 
detta. Elektra i Strömsund AB 
har 2013-12-02 lämnat ett anbud 
på leverans och installation av 
ovanstående larm, klass 3.  
Anbudsbeloppet är 60 800 kr. 
Detta uppräknas med ca 5% för 
att täcka ev kostnadsökning som 
tillkommit efter anbudstiden.

Eftersom larmningen är 
ett krav som Polisen 
ställer så är åtgärden 
tvingande vid förvaring 
av vapen i kassunen 
vilket i sin tur är en 
nödvändig förutsättning 
för att kunna bedriva 
Skyttegymnasieverksam
het.

0 64 0 0 0 0 1 1 964 64 64

TSF2 TSF Renovering av 
vattentornet i Rossön

TSF/AVA-
enheten

Till 2014 beviljades 1,3 
milj, men hela 
renoveringen kostar 
2,3 miljoner att 
genomföra. Äskande 
för 2015 är 1 miljon 
kronor.

Vattentornet är i stort behov av 
renovering efter besiktning. En 
nedstigningsstege har ramlat ner 
i reservoaren och rör måste 
bytas. Föra tt förhindra att 
reservoaren vittrar sönder ska 
den kläs invändigt med rostfri 
plåt. Total kostnad för 
renoveringen om allt kan utföras 
samtidigt är 2 miljoner kronor. 
Måste renoveringen delas upp i 
två etapper blir kostnaden 300 
000 kronor dyrare (totalt 2,3 
milj.) på grund av att 
byggnadsställning och kran 
måste användas i omgångar.

Bara del av 
renoveringen kan 
utföras. Risk att tornet 
rasar om reservoaren 
vittrar sönder.

0 1 000 0 0 20 80 2 1 1 964 1 000 1000
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TSF11 TSF Diskinlämning 
centralköket Hoting

TSF, BoU Öppna upp i väggen in 
till diskrummet så att 
eleverna ställer sin 
disk direkt i 
diskbackarna som 
sedan flyttas via 
rullbana direkt till 
diskmaskinen.

Sparar på personalens ryggar. 
Ger bättre ordning i 
skolrestaurangen för både 
personal och gäster

Risk för lyftskador. 0 200 0 0 15 20 11 1 2 164 200 200

TSF12 TSF Kokgryta + 
installation  

TSF 100 l kokgryta m 
omrörare, 
vattenmätare, dusch, 
silplåt och 
ingjutningsgods.

Befintlig gryta 50 l är för liten för 
produktion av vegetarisk 
kost.Antalet ätande/ elever med 
den kosten har hela tiden stigit 
bla beroende på inflyttning, samt 
att det också är en alternativ rätt. 
Som det nu är måste vi göra i 2 
omgångar eller vänta på att en 
gryta i normalkostproduktion blir 
ledig. Flera moment och 
tidspress. Samt vid full gryta 
manuell omröring - tungt.   Blir 
en avsevärd förbättring av 
arbetsmiljön.

Se ovan 0 190 0 0 10 25 12 1 2 354 190 190

TSF16 TSF Byte 
belysningsarmaturer 
alla orter

FUF, BoU, 
gymnasie-
elever

Utbyte armaturer på 
grund av 
kvicksilverförbud

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

Ökade kostader drift 
samt problem med 
reservdelar.

0 1 000 1 000 500 20 75 16 1 3 354 1 000 1000

KS KS Oförutsett KS Reserv Enligt riktlinjer Ingen reserv 5 000 5 000 5 000 1 8 354 4 506 1387
TSF1 TSF Byte brandlarm 

boenden enl krav
VSF, 
hyresgäster. 
År 2 o 3 övr 
förv

Utbyte av brandlarm i 
kommunens olika 
boendeformer, 
ytterligare medel. 
Därefter äskanden för 
att uppfylla 
Räddningstjänstförbun
dets krav för övriga 
fastigheter.

Upphandling av larm har skett i 
omgångar för boenden och visar 
att avsatta medel inte kommer 
att räcka till samtliga 
anläggningar som omfattas av 
lagkravet som är orsak till 
utbytet. 

Klarar inte lagkrav för 
boendeformerna samt 
inte Jämtlands 
räddningstjänstförbunds 
krav för övriga 
fastigheter.

Inga alternativ 
för boenden. 
Övriga kan 
väljas att inte 
ha larm 
kopplade till 
räddningstjän
sten 
alternativt 
påverka dem 
att ändra 
ståndpunkt.

1 100 3 500 3 000 15 730 1 2 9 454 1 100 1100

TSF4 TSF Bevakning/larm, 
vatten och avlopp

TSF/AVA-
enheten

Nuvarande 
bevakningssystem är 
utfasat. Projektet 
påbörjat 2013. 

Vårt nuvarande 
bevakningsystem som används 
för kommunens samtliga VA 
anläggningar har ett behov av 
modernisering och uppdatering 
eftersom befintligt system är 
utfasat. Arbetet påbörjades 2013 
och beräknas vara slutfört 2015 
under förutsättning att 
investeringsmedel beviljas.

Inget fungerande 
bevaknings och 
larmsystem. 

0 1 000 0 0 10 130 4 2 10 454 1 000 1000
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BU1,5 BoU Videokonferensanläg
gning

0 Videokonferensanlägg
ning för att öka 
möjligheten till olika 
samarbetsformer med 
"icke fysiska" möten. 

Vi har i dagsläget svårigheter att 
rekrytera behörig personal till 
framförallt tjänster åk 7-9. Vi 
löser det genom att behörig 
personal handleder icke behörig 
personal samt även att de även 
handleder när beslut om betyg 
fattas. Det kommer med stor 
sannolikhet fortsatt vara svårt att 
rekrytera behörig, legitimerad 
personal till alla ämnen i 
grundskolan. Det kan medföra 
att skolor i ytterområden behöver 
samarbeta mer för att lösa 
tjänsteunderlag etc. en 
videokonferens anläggning 
skulle öka möjligheten till olika 
samarbetsformer. En 
videokonferensanläggning ökar 
också möjligheten till "icke 
fysiska" möten t. ex. med 
Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten och andra 
aktörer.

0 0 50 0 0 0 0 1 3 10 504 50 50

FUF2 FUF Infrastruktur för 
datoranvändning

FUF Uppdatering av 
infrastruktur och 
förutsättningar för en 
god Internetåtkomst.

Elever inom gymnasiet, vux och 
yrkeshögskolan ska ha tillgång 
till de lärverktyg som behövs för 
en tidsenlig utbildning. Eleverna 
och personalen har tillgång till 
var sin dator men för att 
utbildningen och lärandet ska 
utvecklas i enlighet med 
styrdokumenten behövs både ett 
kollegialt lärande och en teknik 
som är modern, väl fungerande 
och lättillgänglig. Det krävs 
således en kontinuerlig 
uppdatering av den digitala 
miljön så att tekniken kan 
användas för att nå fram till de 
mål som ställts upp för skolans 
undervisning. 

Teknikproblem skapar 
en stressig miljö för 
elever och personal och 
kan i västa fall leda till 
att den digitalisering 
som ska ske enligt 
skolans styrdokument 
fördröjs eller uteblir.

0 200 0 0 0 0 2 3 10 704 200 200

VSF4 VSF IT-stöd e-tjänster Särskilda 
boenden, 
VSF

IT-stöd för utveckling 
av e-tjänster, nyckelfri 
hemtjänst, totalt 200 
kkr.

Nyckelfri hemtjänst är en 
arbetsmiljöinvestering för 
medarbetare och säkerhet för de 
kvinnor och män som har 
insatser.

Bidrar till fortsatt osäker 
nyckelhant.

0 200 0 0 0 0 4 3 10 904 200 200
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BKU 
Försk

BUF Utbyggnad av 
Bredgård förskola 
NY utökad förskola

BKU Barnomsorgen i 
Strömsunds tätort har 
utökats med 2 st 
provisoriska avd. och 
nu inför hösten-14 
finns bara några 
platser till förfogande 
att placera barn. 
Kortsiktigt behövs 
lösning redan till 
hösten 2014. På sikt 
räcker inte de lokaler 
vi har. Därför behövs 
en nybyggnation av 2 
st förskoleavd 
omgående.

Tillgodogöra behov av 
förskoleplatser i Strömsunds 
tätort. AA För 
förskoleverksamheten cirka 7,5 -
10 m2 per barn  Möjliggör 
rationellare personalhantering
OBS i detta ingår lekrum, kapp- 
och hygienutrymmen 

Svårighet att få 
ändamålsenliga lokaler 
som motsvarar de behov 
av kvalitet och miljö som 
krävs till barnen i 
förskolan

Annan 
befintlig lokal

7 500 0 0 30 625 1,5 4 18 404 7 500

BU2 BoU Vattudalsskolan BoU Glasmontrar i 
studiehallen enligt 
bifogad offert samt 
tillkommande 
elkostnader och 
eventuella extra 
kostnader

Utställning av elevarbeten med 
mera vid högstadiet 
Vattudalsskolan. En glasmonter 
höjer statusen för det 
exponerade objektet och ger 
möjlighet för andra att ta del av 
och själv bli mer delaktiga i 
utvecklingen av det kulturella 
utbytet vid skolan. Integrationen 
och tillhörigheten kan också 
stärkas för nyanlända elever 
utifrån de möjligheter som en 
utställningsmonter har möjlighet 
att ge.

Spridning av 
mångkulturella alster, 
utvecklande för såväl 
den enskilde eleven som 
för skolan riskeras att 
begränsas. En möjlighet 
för ökad känsla av 
tillhörighet och stolhet 
tas bort för eleverna.

Ingen sådan 
finns i 
dagsläget. En 
byggnadtion 
av en 
glasmonter 
ryms inte 
inom befintlig 
budget.

50 0 0 0 50 000 2 4 18 454

BU3 BoU Videokonferensanläg
gning

0 Videokonferensanlägg
ning för att öka 
möjligheten till olika 
samarbetsformer och 
möjligheten till "icke 
fysiska" möten. 

Vi har i dagsläget inte behörighet 
i alla ämnen. Vi löser det genom 
att behörig personal handleder 
icke behörig personal samt att 
de även handleder när beslut om 
betyg fattas. Det kommer med 
stor sannolikhet fortsätta vara 
svårt att rekrytera behörig, 
legitimerad personal till alla 
ämnen i grundskolan. Det kan 
medföra att skolor i kommunen 
behöver samarbeta mer för att 
lösa tjänsteunderlag etc. en 
videokonferensanl. skulle öka 
möjligheten till olika 
samarbetsformer och till "icke 
fysiska" möten t. ex. med 
Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten och andra 
aktörer.

0 0 50 0 0 0 0 3 4 18 504 50 50
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FUF3 FUF Laborationsutrustnin
g

YH-vind, 
FUF

Laborationsutrustning 
till kursen växelström 
trefas vid YH-
vindutbildningen som 
passar mot YH-vinds 
kurslitteratur 

Studenterna behöver 
träningsmöjligheter genom att 
göra laborationer  i skolan för att 
förstå den teoretiska delen i 
kursen innan de går ut på praktik 
hos företagen.   

Sämre studieresultat för 
studenterna  och 
utbildningen och en 
svårare arbetssituation 
för lärarna

Hyra in sig för 
demonstration 
och laboration 
vid någon 
annan YH-
utbildning/ele
ktrikerutbildni
ng med den  
typen av 
laborationsutr
ustning. 

48 0 0 0 0 3 4 18 552 48 48

TSF3 TSF Renovering 
Forsgården etapp III

NVF, TSF, 
externa 
hyresgäster

Fortsatt upprustning 
enligt tidigare 
etappindelning. Denna 
etapp består i 
huvudsak av yttre miljö 
samt invändiga 
åtgärder i lägenheter 
och allmänna 
utrymmen

Forsgården är i sin helhet rätt 
sliten. Åtgärder av yttertak, 
dörrar, fönster, fasader, kök mm 
vidtagen i etapp I och II. 
Fortsatta åtgärder invändigt 
kommer att behövas efter denna 
etapp liksom ev konvertering av 
elvärme

0 1 500 1 000 5 000 20 115 3 4 20 052 1500

TSF22 TSF Beläggning 
Strandgatan Hoting

Allmänheten Fortsatt tjälsäkring Stora tjälskador på delar av 
vägen

Fortsatta problem med 
framkomlighet på delar 
av vägen

0 1 800 0 0 25 125 22 4 21 852 1800

TSF23 TSF Matskåp med aktiv 
kyla och värme

TSF Matskåp på hjul med 
aktiv värme och kyla 
för utskick av varm 
resp kall mat i bleck, + 
varor.Bra att få köpa 
några per år för att 
sprida kostnaderna. 

Har fått köpa några skåp varje 
år, men alla är inte utbytta än. 
Kommer också hela tiden nya 
avdelningar som behöver skåp. 
Varm o kall mat och  livsmedel 
skall förvaras/fraktas i rätt temp 
för bästa kvaliteten. Gamla 
skåpen har också slita falsar att 
sätt blecken på och då kan det 
hända en olycka  dvs att de faller 
ner på botten med heta 
produkter i - brännskaderisk 
mm. Gamla små boxar är låga 
och svåra att hålla ren, 
personalen måste stå på knä för 
rengöring. 

Se ovan 0 90 0 0 5 25 23 4 21 942

TSF24 TSF Holder TSF Befintlig Holder är i 
väldigt dåligt skick och 
behöver bytas ut.

En nyare Holder eller liknande 
maskin behövs i Gäddede då 
den befintliga är gammal och 
sliten. Den behöver mer och mer 
reparationer. Förar miljön är 
urusel, buller, säte och 
dämpning.

Kommer vara svårt att 
fortsätta snöröja pga 
arbetsmiljön

Kan inte se 
något 
alternativ

200 0 0 5 45 24 4 22 142



Strömsunds kommun 2014-08-22 6 (14)
Fö

rv
 o

ch
 p

rio
Fö

rv
alt

ni
ng

Ben
äm

ni
ng

Sk
all

 n
yt

tja
s 

av Kor
t b

es
kr

Mot
ive

rin
g 

oc
h 

be
ho

v

Kon
se

kv
en

s 

av
 ic

ke
be

slu
t

Alte
rn

at
iv 

lö
sn

in
g

In
ve

st
ut

g 
20

15
In

ve
st

ut
g 

20
16

In
ve

st
ut

g 
20

17
Avs

kr
ivn

tid
 

år Kap
ita

lko
st

n 

år
 1

FC
 p

rio
KC P

rio
Su

m
m

er
in

g
S+

V

Allia
ns

en

TSF32 TSF Byte jordbrukstraktor TSF Utbyte av uttjänt 
jordbrukstraktor, 
utrustas för bredare 
användningsområde 
än nuvarande.

Nuvarande traktor är av 
årsmodell 1979. Den kan inte 
användas vid sandupptagning 
eftersom den inte uppfyller 
arbetsmiljökraven varför vi hyr 
traktor för detta arbete. En ny 
traktor kan användas även för 
snöröjning och ökar därmed 
nyttjandegrad och flexibilitet. I 
dagsläget använder vi väghyveln 
för snöröjning och den är av 
årsmodell 1980. Väghyvelns 
motor mm måste snart bytas 
alternativt repareras till en hög 
kostnad varför en ny traktor 
skulle kunna ersätta väghyveln 
för snöröjning.

Eftersom både väghyvel 
och traktor är föråldrade 
kommer vi inte att kunna 
sköta våra åtaganden 
avseende snöröjning 
mm till en rimlig 
kostnad.

0 1 000 0 0 8 155 32 4 23 142

TSF36 TSF Byte golvbeläggning 
simhallen Hoting

BoU samt 
allmänhet

Utbyte golvmatta i 
simhallen mot 
klinkergolv

Golvet är idag sprucket med 
läckage som följd och är svårt att 
hålla rent. Nytt golv med klinker 
minskar även halkrisker.

Problem med städning, 
svårt att uppfylla 
socialstyrelsens krav för 
badanläggningar.

0 400 0 0 30 25 36 4 23 542 400

TSF37 TSF Lokaleffektivisering 
Frostviksskolan

BoU Lokaleffektivisering 
enligt tidigare beslut

Kostnad uppräknad från tidigare 
förslag, osäkert då slutlig lösning 
ej är beslutad

0 0 5 000 0 0 20 400 37 4 28 542

TSF38 TSF Lokaleffektivisering 
skolan Backe

BoU Lokaleffektivisering 
enligt tidigare beslut

Kostnad uppräknad från tidigare 
förslag, osäkert då slutlig lösning 
ej är beslutad

0 0 0 2 500 0 20 200 38 4 28 542

TSF42 TSF Asfaltering av 
parkering Bredgårds 
skola

BoU m.fl Återställning efter 
borttagen asfaltering 

förbättra ytskikt för att minska 
underhåll.

Ökat underhåll 0 500 0 0 20 40 42 4 29 042 500 500

TSF43 TSF Parkering Norrgård VSF, extern 
hyresgäst 
m.fl

Asfaltering parkering 
Norrgård

minskat underhåll . 0 0 250 0 0 20 20 43 4 29 292

TSF44 TSF Asfaltering infart 
Pumphusgatan

VSF Urgrävning och 
asfaltering infart

Mark är dåligtunderlag idag för 
att köra på problem vid hämtning 
och lämning av LSS enheten 
som brukar fastigheten.

Begränsad användning 
viss del av året (vår & 
Höst)

0 100 0 0 20 8 44 4 29 392

TSF7 TSF Ny ventilation 
Norrgård

VSF, extern 
hyresgäst 
m.fl

Byte ventilation för att 
klara krav på 
luftväxling för 
nuvarande 

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

0 0 2 000 1 200 0 20 260 7 5 31 392  

TSF15 TSF Värme och 
ventilation Sörgård

FUF, BoU, 
gymnasieele
ver

Ny ventilation tre 
etapper samt ny 
undercentral  för 
fjärrvärme

Gamla ventaggregat som ej har 
engeriåtervinning samt byte FJV 
central för minskat flöde 
(flödestaxa)

Energibesparing med 
minskade kostnader på 
drift  & underhåll.

0 1 000 960 960 20 235 15 5 32 392 1000
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TSF19 TSF Kommunkontoret 
Strömsund

Samtliga 
förvaltningar 
m.fl

Fortsatt utbyte 
belysning kontor mm, 
byte vent.aggregat och 
kanaler tre etapper. 

Gamla ventilations aggregat utan 
återvinning byts för att förbättra 
luften samt energibesparing, 
belysning byts pga att den är 
utkänt och energikrävande samt 
förbättrad arbetsmiljö.

Ökade drift & 
underhållskostnader

0 2 600 2 000 750 20 430 19 5 34 992

TSF20 TSF Sporthallen Hjalmar 
Strömerskolan

Samtliga 
förvaltningar 
m.fl

Ny ventilation 
sporthall, ny ventilation 
omklädningsutrymmen 
mm, nytt golv 
sporthall, ny entré 
baksidan sporthallen 

Gamla ventaggregat som saknar 
återvinning byts för att 
energibespara och förbättra 
luften i lokalerna. Dörr baksidan 
används idag som entré för 
besökande men är inte byggt för 
de ändamålet, önskemål från 
föreningarna.

Ökade energikostnader 
samt 
underhållskostnsder.

0 1 250 1 050 1 500 20 350 20 5 36 242 1 250

TSF29 TSF Rossöcenter VSF, äldre 
kommuninn
evånare

Åtgärder uteplatser, ny 
belysning korridorer 
samt ny ventilation till 
lägenhetsdel 1 och 2

Gamla vent aggregat utan 
återvinning, säkerställa driften 
samt energibesparing.

Ökade drift/ 
underhållskostnader 

0 600 600 500 20 140 29 5 36 842

TSF34 TSF Byte 
ventilationsaggregat 
köksdelen 
Tåsjögården

TSF, BoU, 
VSF

Utbyte pga av gammal 
anläggning som inte 
klarar kraven. Avser 
del med kök, matsal 
mm

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

0 500 0 0 20 40 34 5 37 342

TSF41 TSF Motorvärmare 
parkering Soltorpet

VSF Önskemål från 
verksamheten att få 
parkering till sina 
verksamhetsbilar

Idag parkerar dom på vägen och 
gräsytor. Saknar möjlighet till 
motorvärmare vintertid.

Kalla bilar samt 
sönderkörda gräsytor.

0 100 0 0 15 10 41 6 37 442 100 100

TSF8 TSF Överbyggnad för 
kärlavfall 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. Nedsräpningen, 
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.

0 1 400 0 0 20 110 8 7 38 842
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TSF9 TSF Rörströms 
vattenverk

TSF/AVA-
enheten

Ny vattentäkt och 
vattenverk eller som 
alternativ lägga 
vattenledning från 
Hotings vattenverk.

AVA har under flertalet år 
undersökt möjligheten att finna 
en bra vattentäkt i Rörström. 
Olika försök och provborrningar 
har utförts utan att hitta vatten 
med god kvalité. En utväg är att 
leda vattnet från Hotings 
vattenverk till Rörström. 
Markundersökningar ska utföras 
för att kontrollera möjligheten till 
ledningsdragning. Är detta inte 
möjligt fortsätter försöken att 
hitta ett bra råvatten och göra ny 
vattentäkt och vattenverk.

Fortsatta försök och 
provborrningar i 
Rörström där det dock 
är svårt att hitta ett 
råvatten med god 
kvalité.

0 5 000 0 0 30 320 9 7 43 842

TSF10 TSF Byte sopbil TSF Utbyte av befintlig 
sopbil, äskande 
förutsätter utbyte till 
likvärdigt fordon som 
dagens

Nuvarande sopbil är av 
årsmodell 2002. Den har gått 40 
000 mil och väldigt många 
timmar tomgångskörning. 
Reparationskostnaderna har 
ökat markant från år 2010 och 
2011 då kostnaden var 100 
Tkr/år till år 2012 och 2013 då 
kostnaden varit 200 Tkr/år. För 
närvarande har vi problem med 
växellådan och haft bilen inne på 
verkstad flera gånger men 
problemet kvarstår. Vi har anlitat 
bärgare 2 ggr pga detta. Stor 
risk för ännu högre 
reparationskostnader och 
till tå d

Stor risk för stillestånd 
och höga kostnader av 
befintlig sopbil vid 
kommande reparationer. 
Det är i princip omöjligt 
att hyra en bil om vi 
skulle få ett längre 
stillestånd eftersom det 
är ett specialfordon.

0 2 500 0 0 8 390 10 7 46 342

TSF13 TSF Reningsanläggning 
Norråker, 
effektivisering av 
slamhanteringen

TSF/AVA-
enheten

Ny slamavskiljare och 
två nya 
inloppspumpar.

Vid tömning av 
trekammarbrunnen som är på 
350 m3 tar tömningen tre dygn 
att utföra med tre stycken 
slambilar och det orenade 
avloppsvattnet bräddas rakt ut i 
Tåsjön (500 m3). Slammet 
transporteras till 
slambehandlingsanläggningen 
som ligger fyra mil bort, tur och 
retur åtta mil per lass, 35 turer 
vilket blir 280 mils körning. Vid 
ombyggnad så tvättas 
avloppsvattnet och transporteras 
med sopbil en gång /månad, 75 
liter. Ingen bräddning av 
avloppet sker och inga andra 
transporter än den ordinare 
slamtömningen 4 ggr/år.

Fortsatt miljöpåverkan, 
både genom bräddning 
och transporter.

0 420 0 0 10 55 13 7 46 762 420
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TSF17 TSF Ny 
luftbehandlingsanläg
gning 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.

0 320 0 0 10 40 17 7 47 082

TSF18 TSF Ny 
luftbehandlingsanläg
gning Hammerdals 
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. 
Investeringen intjänas på fem år 
i energibesparingar.

Fortsatt spridning av 
dålig lukt i närområdet 
och dålig arbetsmiljö.

0 420 0 0 10 55 18 7 47 502 ?

TSF25 TSF Renhållningsutrustni
ng ÅVC

TSF/AVA-
enheten

Nya containrar för 
hantering av sorterat 
material.

Effektivare hantering av avfall på 
återvinningscentralerna och 
mindre tranpsorter, vilket 
minskar stressen 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.

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

0 130 130 130 5 30 25 7 47 632 130

TSF26 TSF Oförutsedda 
investeringar, vatten 
och avlopp

TSF/AVA-
enheten

Investeringsbehov i 
samband med haverier 
i verk och ledningar 
eller liknande.

0 0 0 250 250 250 10 30 26 7 47 882

TSF27 TSF Oförutsedda 
investeringar, 
renhållning

TSF/AVA-
enheten

Investeringsbehov i 
samband exempelvis 
föreläggande från 
tillsynsmyndighet.

0 0 0 250 250 250 10 30 27 7 48 132

TSF31 TSF Omläggning av 
vattenledning 
Ulriksfors

TSF/AVA-
enheten

Investeringsbehov i 
samband exempelvis 
föreläggande från 
tillsynsmyndighet.

Händer något oförutsett med 
denna asbestledning kommer 
stora kostnader att uppstå. 
Planen är att kunna byta ut 
denna ledning till en ej miljöfarlig 
ledning.

Risk för stora 
olägenheter när arbete 
måste utföras på denna 
asbestledning

0 0 0 1 700 30 110 31 7 48 132
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TSF39 TSF Ny 
återvinningscentral 
Hoting

TSF/AVA-
enheten

Flytt till plats som ger 
bättre tillgänglighet 
och mer 
ändamålsenlig ÅVC.

AVA-enheten har under ett antal 
år äskat medel för denna flytt. 
Deponin ska nu avslutas senast 
2017 och beviljas inga pengar till 
flytt kommer ÅVC:n att bli kvar 
på nuvarande plats.

0 0 2 000 0 0 30 120 39 7 50 132

T1 TSF/ 
Strömsund 
Turism

Parhus Strömsunds 
camping del 2

Strömsund 
Turism

Fortsatt arbete med 
uppförandet av 2 
parhus

Beviljades 2014, 1000 kkr för 
projektering och start av 
uppförande av 2 parhus 
Strömsunds camping. Behovet 
av stugor med fler än 4 bäddar 
är fortfarande stort. Det finns 
även ett behov av flera 
komersiella bäddar i Strömsund

Då står vi med ett 
påbörjat parhus som 
kanske inte blir 
färdigbyggt och inget 2:a 
parhus. 

0 1 000 0 0 0 0 0 8 51 132

VSF2 VSF Markiser Solbackens 
sjukhem

VSF, 
hyresgäster
na

Markiser till 
gemensamhetsutrymm
en

Inomhustemperatur blir för hög 
för äldre kvinnor och män som 
är sköra och medarbetare 
tvingas arbeta i lokaler som 
mäter temperaturer utöver det 
normala under varma sommar 
dagar. Att skärma av är av stot 
betydelse. Äldre kvinnor och 
män blir så påverkade av 
värmen.

Påverkat allmäntillstånd 
av höga temperaturer. 

0 100 0 0 5 25 2 10 51 232

TSF5 TSF Byte tak 
Fjällsjöskolan Backe

BoU Byte av uttjänt tak, 
akut behov

Läcker in idag samt 
takkostruktion rutten efter 
återkommande läckage.

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

0 1 000 0 0 30 65 5 10 52 232

TSF21 TSF Ventilation / 
styrutrustningar

Alla nyttjare 
av 
fastigheter

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.

Ökade driftkostnader 
samt ökat underhåll

0 2 000 2 000 2 000 20 160 21 10 54 232

TSF30 TSF Ny ventilation 
Centralskolan Backe

BoU Byte två 
ventilationsaggregat 
och kanalsystem

Energibesparing, Gamla 
aggregat idag utan återvinning.

Ökade Drift och 
underhållskostnader.

0 1 000 0 0 20 80 30 10 55 232

TSF33 TSF Byte fönster 
Fjällsjöskolan Backe

BoU Byte av uttjänta fönster Fönster är fuktskadad 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 1 500 0 0 35 95 33 10 56 732
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TSF6 TSF Bärighetsåtgärd 
Industricentravägen, 
Strömsund

Företagen 
industriområ
det m.fl

Upprustning av väg till 
Industriområdet i 
Strömsund samt ny 
beläggning

Vägen behöver en upprustning 
då bärigheten försämras för 
varje år. Om inget görs finns risk 
att vägen inte kommer att ha 
tillräcklig bärighet för att klara de 
tunga transporter som sker till 
och från industriområdet. 
Dessutom är kvalitén på vägen 
så dålig att kunder/besökande 
har reagerat

Finns risk i framtiden att 
vägen delvis kan komma 
stängas om inga 
åtgärder vidtas. 
Eftersom bärigheten har 
försämrats kan inte 
vägens standard 
upprätthållas. 

0 4 200 0 0 30 270 6 11 60 932 2500

TSF14 TSF Bärighetsåtgärd 
Järnvägsgatan 
Hammerdal

Allmänheten Upprustning av väg till 
Industri samt ny 
beläggning

Vägen behöver en upprustning 
då bärigheten försämras för 
varje år. Om inget görs finns risk 
att vägen inte kommer att ha 
tillräcklig bärighet för att klara de 
tunga transporter som sker till 
och från industrin 

Finns risk i framtiden att 
vägen delvis kan komma 
stängas om inga 
åtgärder vidtas. 
Underhållskostnaderna 
kommer att öka för varje 
år eftersom slitaget gör 
att vägen försämras.

0 3 700 0 0 30 230 14 11 64 632 3700

TSF28 TSF Beläggning 
Mjölnarvägen 
Strömsund

0 Vägen har stora 
tjälskador

Vissa boende har svårt att ta sig 
in till sina fastigheter under vissa 
perioder då vägen har problem 
med tjälen

Fortsatt svårt med 
framkomligheten på 
vissa sträckor

0 400 0 0 30 25 28 11 65 032

TSF35 TSF Byte fönster 
Frostviksskolan OBS 
andra åtgärder på 
skolan

BoU Gamla uttjänta fönster 
i större delen av 
skolan som behöver 
bytas

Fönstren otäta vilket blir drag för 
elever lärare, samt att det är ur 
energisynpunkt en fördyrad 
kostnad.

Ökade driftkostnader 
samt ökat underhåll.

0 2 000 0 0 30 120 35 12 67 032

TSF40 TSF Ny 
Återvinningscentral 
Gäddede

TSF/AVA-
enheten

Flytt till plats som ger 
bättre tillgänglighet 
och mer 
ändamålsenlig ÅVC.

AVA-enheten har under ett antal 
år äskat medel för denna flytt. 
Deponin ska nu avslutas senast 
2015 och beviljas inga pengar till 
flytt kommer ÅVC:n att bli kvar 
på nuvarande plats.

ÅVC:n blir kvar på 
befintlig plats.

0 2 500 0 0 30 160 40 12 69 532
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BU1 Kultur och 
Fritid

Upprustning av barn- 
och ungdomsavd, 
möbler

Kultur och 
Fritid

Utbyte av möbler på 
barn- och 
ungdomsavdelningen 
samt modernisera vår 
läsesal med 
funktionella möbler. 

De kommande åren kommer 
biblioteket främst att arbeta med 
stvå stora områden; attraktiva 
biblioteksmiljöer och barn- och 
ungdomars läsning. En attraktiv 
och inbjudande miljö är viktig för 
att stimulera barn och ungdomar 
till att botanisera bland 
biblotekets hyllor. Miljön måste 
bjuda in till en "vill-stanna-kvar" 
känsla och biblioteket ska vara 
en plats dit man vill återkomma. 
Läsesalen används inte bara av 
biblioteksbesökarna utan även 
vid andra typer av 
sammankomster såsom 
årsmöten, träffar, samiska 
aktiviteter etc.och behöver 
moderniseras.

0 0 60 0 0 0 0 1 13 69 592 60 60

VSF1 VSF Hemsjukvårds-
sängar

Särskilda 
boenden, 
VSF

Utbyte och 
nyanskaffning 
eftersom flera sängar 
inte är 
funktionsdugliga. 38 
sängar, totalt 760 kkr. 
20tkr per säng

Kvinnor och män med de största 
omvårdnandsbehoven behöver 
en ändamålsenlig säng vilket 
också är en 
arbetsmiljöinvestering för 
medarbetare för att undvika 
olämpliga arbetsställningar och 
lyft. Billigare med inköp än att 
hyra.

 Försämrad arbetsmiljö 
för medarbetare. 

0 410 350 0 0 0 1 13 70 002 410

VSF3 VSF Möbler Särskilda 
boenden, 
VSF

Möbler i gemensamma 
utrymmen, runda 
matsalsbord, 10 st 
samt sittmöbler 40 st. 
Totalt 300 kkr. 

Runda matsalsbord med 
bordsben i mitten möjliggör för 
kvinnor och män med rullstol att 
få plats vid borden samt att flera 
kan sitta tillsammans.

Svårigheter för kvinnor 
och män att sitta 
tillsammans i 
gemensamhets-
utrymmen. Svårighet för 
rullstolsbundna. 

0 300 0 0 0 0 3 13 70 302

BU4 BoU Bord / Förskolor 
Strömsund

BoU Förskolorna jobbar 
ständigt med att få ner 
ljudnivån och då skulle 
som en åtgärd vara att 
få köpa in bord som 
har en ljuddämpande 
funktion 
inbyggt.(Borden har vi 
testat på några ställen 
och det blir en stor 
skillnad vid tex 
matsituationerna)

Ljudvolymen på förskolorna ökar 
succesivt och arbetsmiljön är 
försämrad. Därmed kan denna 
åtgärd att minska ljudvolymen 
påverka arbetsmiljön till det 
bättre. Beräknat antal bord 29 st

Fortsatt hög ljudvolym 
vilket medför en fortsatt 
dålig arbetsmiljö

Minskat antal 
barn på varje 
avd.men det 
är ju en 
politisk fråga.

90 0 0 0 0 4 13 70 392 90
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FUF4 FUF Renovering och 
omklädning av stolar 
i aulan, Hjalmar 
Strömerskolan

FUF mfl 0 Stolarna i aulan på Hjalmar 
Strömerskolan har använts i ca 
45 år, dvs sedan skolan 
byggdes. Tyget är slitet och 
stoppningen har med tiden 
tappat sin funktion. De är 
obekväma att sitta på vilket är ett 
problem inte minst vid nationella 
prov med långa skrivtider. Aulan 
används också av andra 
intressenter än Hjalmar 
Strömerskolan, både för interna 
och externa arrangemang. Det 
finns ca 220 stolar i aulan och en 
omklädning av dessa med 
flamskyddat tyg och stoppning 
samt arbetskostnad beräknas till 
ca 600 kr/stol. 

0 0 132 0 0 0 0 4 13 70 524 132 132

BU5 BoU Slöjdbänkar till 
träslöjden, 
Fjällsjöskolan, Backe

BoU Inköp av nya 
slöjdbänkar till 
träslöjden. 3 "öar" á 4 
arbetsplatser. Totalt 12 
platser. 

De nuvarande bänkarna är 35 år 
gamla och har via naturlig 
förslitning blivit i så dåligt skick 
att risk för skador föreligger. 
Slöjdläraren har i flera års tid 
reparerat så att de hjälpligt gått 
att använda. Nu bedömer läraren 
att det inte går att reparera 
längre. En befintlig "bänkö" går 
att använda så det totalt är 16 
elevplatser i salen. 

Risk för skador i form av 
skär- och klämskador. 

Finns i 
dagsläget 
inget 
alternativ.

80 0 0 0 0 5 13 70 604

BU6 BoU Bord  Förskolor   
Hammerdal

Barn-och 
utb.förvaltni
ngen

Utbyte till 
ljuddämpande bord i 
förskolorna

Förbättra arbetsmiljön på 
förskolorna för barn och 
personal. Den höga ljudvolymen 
är stressande för barn och 
personal och ett ständigt 
problemområde inom 
förskolemiljön. Många åtgärder 
görs hela tiden men det är inte 
tillräckliga. Denna åtgärds skulle 
bidra till en förbättring av 
arbetsmiljön för barn och 
personal.

Fortsatt hög ljudvolym 
vilket medför en fortsatt 
dålig arbetsmiljö.

På lång sikt: 
Införskaffnnin
g inom 
förskolornas 
egna budget, 
beräknas 
ligga på 20-25 
år.

63 0 0 0 0 6 13 70 667 63
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BU7 BoU Bord / Förskolor 
Hoting/Backe

Barn- och 
utb.förvaltni
ngen

Utbyte till 
ljuddämpande bord i 
förskolorna. 

I arbetet med arbetsmiljön på 
förskolorna är den höga 
ljudvolymen ett ständigt 
problemområde. Många åtgärder 
görs hela tiden för att minska 
ljudnivån, men de är inte 
tillräckliga. Matsituationerna 
upplevs som högljudda och 
stressiga, tvärtemot vad de 
skulle kunna vara, en lärande 
situation i lugn och ro. Därför 
skulle ett steg i rätt riktning mot 
en bättre arbetsmiljö för barn 
och personal vara att införskaffa 
ljuddämpande bord. I 
Hoting/Backe området rör det sig 
om 18 bord. 

Fortsatt hög ljudvolym 
vilket medför en fortsatt 
dålig arbetsmiljö.

På lång sikt - 
Införskaffning 
inom 
förskolornas 
egna budget. 
Beräknad tid, 
20-25 år.

56 0 0 0 0 7 13 70 723 56

BU8 BoU Inköp Symaskiner BoU Inköp av nya 
symaskiner till 
textilslöjd

Symaskinerna som finns i 
dagens slöjdsal kan inte servas 
och repareras så att det fungerar 
bättre. För textildelen i 
slöjdämnet är det viktigt att 
maskinerna fungerar för att 
kunna nå de uppsatta målen.

Symaskinerna går 
sönder och eleverna inte 
kan arbeta i sin egna 
takt

Inköpes inom 
driftbudget 
inventarier 
plan på 3 år

50 0 0 0 0 8 13 70 773

BU9 BoU Klassuppsättning 
Ipad

BoU Inköp av 
klassuppsättning Ipad

För att kunna säkerställa att 
eleverna uppnår kraven som är 
ställda kring informationsökning, 
källkritik samt utveckla 
kompetensen kring framtidens 
verktyg. 

Svårare att skapa 
förutsättningarna för 
framtidens lärande

Inköp ifrån 
driften 
inventarie

100 0 0 3 0 9 13 70 873

SAGA-teatern Upprustning av SAGA-
teatern så att det finns 
tillgång till riktigt bra 
lokaler för teater och 
bio.

1 700 72 573 1700

BU10 BoU Möbler till 
personalrum

BoU Skolan behöver byta ut 
möblerna till 
personalrummet. De 
som finns är sedan 
skolan byggdes och de 
börjar falla isär.

För ökad trivsel och vila vid rast 
och mat behöver skolan byta ut 
möblemanget som varit sedan 
skolan byggdes.

Tillslut finns det inga 
stolar kvar att sitta på 
vid mat eller vila

Investering 
inom 
driftbudget

60 0 0 0 0 10 13 72 633

SUMMA 72 633 21 000 21 000



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2014-08-19 21 

§ 189 Dnr 2014.258 293 

Initiativärende om inköp av markiser till Solbackens sjuk-
hem 

Sommaren 2014 har varit ovanligt varm och solig. Inomhustemperaturen 
på Solbackens sjukhem har föranlett en framställan enligt 6 kap. 6a § ar-
betsmiljölagen med begäran om arbetsmiljöåtgärd gällande arbetsmiljö 
vid höga inomhustemperaturer.  

Idag saknas markiser på fastigheten som exponeras av solen stora delar 
av dagen, vilket leder till höga inomhustemperaturer. Under juli månads 
värmebölja har man uppmätt inomhustemperaturen till 27-30 grader.  

Med anledning av ovanstående föreslår Socialdemokraterna: 

- Att vård- och socialförvaltningen omgående anskaffar markiser till 
Solbackens sjukhem. 
- Inköpet upp till 100 000 kronor finansieras med medel från den ospeci-
ficerade investeringsbudgeten för 2014.  

Beredning 

Arbetsutskottet § 145/2014 

Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag med 
tillägget att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att se över be-
hov av markiser för övriga äldreboenden. 

Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner bi-
fall till detta. 

Proposition 2 

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner bifall till 
detta. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Teknik- och serviceförvaltningen omgående anskaffar markiser till Sol-
backens sjukhem.

Justering (sign) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2014-08-19 22 

§ 189 forts. Dnr 2014.258 293 

2. Inköpet upp till 100 000 kronor anvisas från den ospecificerade investe-
ringsbudgeten för 2014.

3. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att se över behov av
markiser för övriga äldreboenden.

_____ 

Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Ekonomi 

Justering (sign) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2014-08-19 23 

§ 190 Dnr 2014.224 424 

Remiss – Förslag till nya föreskrifter om rening och kontroll 
av utsläpp i avloppsvatten från tätbebyggelse samt ändring 
av Naturvårdsverkets föreskrifter 

Strömsunds kommun är en av 28 kommuner som fått aktuell remiss för 
yttrande. Remissen gäller en ny föreskrift rörande avloppsreningsverk 
som skall ersätta två gamla föreskrifter. Föreslagna förändringar är i 
första hand en anpassning till gällande lagar och förordningar. Förslaget 
innebär vissa förändringar med avseende på provtagning, främst för av-
loppsreningsverk med 10 000 – 20 000 pe. Dessutom föreslås en mindre 
ändring av föreskrifter rörande miljörapporter, dessa är endast en an-
passning till ändrad lagstiftning. De föreslagna förändringarna påverkar 
Strömsunds kommuns verksamhet mycket marginellt. 

Förslag till yttrande 

Strömsunds kommun lämnar följande synpunkter på Naturvårdsverkets 
remiss med ärendenummer NV-07530-13: 

Det är en fördel att sammanföra SNFS 1994:7 och SNFS 1990:14 till en fö-
reskrift. Däremot så borde även 1994:2 ha ingått i den nya föreskriften då 
slamhantering är en viktig del i avloppsreningsverksamheten. 

Det är olyckligt att lagstiftaren har delat upp avloppsreningsverk och 
ledningsnätet i två olika verksamheter. Det har varit bättre ätt ändra lag-
stiftningen så att ledningsnätet är en del av avloppsreningsverkets verk-
samhet. Ledningsnätet har för stor betydelse för funktionen och utsläppen 
för att inte ingå i prövningen av ett avloppsreningsverk. Det är fel väg att 
gå att ändra föreskrifter för att anpassa den till en lagstiftning som det 
finns goda skäl att ändra. 

Även om de förslagna föreskrifterna är minimikrav så borde det införas 
provtagning av inkommande avloppsvatten även för anläggningar under 
2 000 pe. Det enda sättet att kontrollera dimensionering och belastning är 
att räkna på inkommande halter varför provtagning är nödvändig. Prov-
tagningen ger även information om ledningsnätets status. 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med miljö- och byggavdelningens upprättat förslag till yttrande. 

Justering (sign) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2014-08-19 24 

§ 190 forts. Dnr 2014.224 424 

Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun lämnar följande synpunkter på Naturvårdsverkets 
remiss med ärendenummer NV-07530-13: 

Det är en fördel att sammanföra SNFS 1994:7 och SNFS 1990:14 till en fö-
reskrift. Däremot så borde även 1994:2 ha ingått i den nya föreskriften då 
slamhantering är en viktig del i avloppsreningsverksamheten. 

Det är olyckligt att lagstiftaren har delat upp avloppsreningsverk och 
ledningsnätet i två olika verksamheter. Det har varit bättre ätt ändra lag-
stiftningen så att ledningsnätet är en del av avloppsreningsverkets verk-
samhet. Ledningsnätet har för stor betydelse för funktionen och utsläppen 
för att inte ingå i prövningen av ett avloppsreningsverk. Det är fel väg att 
gå att ändra föreskrifter för att anpassa den till en lagstiftning som det 
finns goda skäl att ändra. 

Även om de förslagna föreskrifterna är minimikrav så borde det införas 
provtagning av inkommande avloppsvatten även för anläggningar under 
2 000 pe. Det enda sättet att kontrollera dimensionering och belastning är 
att räkna på inkommande halter varför provtagning är nödvändig. Prov-
tagningen ger även information om ledningsnätets status. 

_____ 

Beslutsexpediering 
Naturvårdsverket 
Miljö- och byggavdelningen 

Justering (sign) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2014-08-19 25 

§ 191 Dnr 2014.264 006 

Sammanträden med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2015 

Kommunledningsförvaltningen/kansli har upprättat förslag till samman-
trädesdagar år 2015. 

Arbetsutskottet  Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

Januari 20 13, 14 - 

Februari 17 3 25 

Mars 17 10, 31 - 

April 16 - 22 

Maj 19 5 - 

Juni - 16 10 

Juli - - - 

Augusti 4 18 - 

September 8 22 16 

Oktober 6 22 - 

November 5 17 11 

December 1 15 9 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upprättat förslag till sammanträdesplan 2015 för kommunstyrelsens
sammanträden godkänns.

2. Planen redovisas för kommunfullmäktige för fastställelse av samman- 
 trädesdagar. 

_____ 

Justering (sign) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2014-08-19 26 

§ 192

Delgivningar 

a) Protokoll från den 23 maj med styrgruppen region 2015.

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

Budget 2014 300 000:- 
Anvisat t.o.m § 175/2014 124 000:- 

Kvarstår 176 000:- 

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

Budget 2014  1 500 000:- 
Anvisat t.o.m. § 175/2014 975 000:- 

Kvarstår 525 000:- 

Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

_____ 

Justering (sign) 
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