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§ 193 

Information från ServaNet 

Göran Sörell, Mattias Strömqvist och Lars Norling från ServaNet informe-
rar om företaget och bredbandsutbyggnaden i kommunen.  
 
Företaget har varit i kontakt med många byaföreningar i Strömsunds 
kommun och tror att man kan komma igång med leverans av fiber under 
nästa år. 
 
ServaNet fungerar som en koordinator för fiberutbyggnaden. 
 
En utbyggnad av fiber för 90 % av invånarna i Strömsunds kommun kos-
tar ungefär 193 miljoner kronor. 
 
Strömsunds kommun är numera delägare i ServaNet. Idag är det flera 
som anmält intresse för att bli delägare i ServaNet. 
 
ServaNet kommer att omorganisera sig för att komma närmare kunderna. 
 
_____  
 
 
 
 

 
 

  

Justering (sign) 
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 § 194 Dnr 2014.216 860 

Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2017 

Regionförbundet Jämtlands län har skickat ut kulturplan för Region Jämt-
land-Härjedalen 2015-2017 på remiss. 

Styrelsen för Regionförbundet Jämtlands län beslutade den 11 mars 2013 
om process för framtagande av en ny regional kulturplan för Jämtlands 
län för åren 2015-2017. Planen, som ersätter nuvarande Kulturplan 2012-
2014, har tagits fram av Länskulturen. Beredningen för hållbart näringsliv 
och attraktionskraft har varit styrgrupp och det regionala samrådsorganet 
Kultur Z har utgjort en viktig referensgrupp.  

Kulturplanen har tagits fram i samråd med bland annat kommunerna, lä-
nets regionala kulturverksamheter, företrädare för civilsamhället och pro-
fessionella kulturskapare. 

Kulturplanen är en del av den nationella Samverkansmodellen och styrs 
av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till reg-
ional kulturverksamhet. 

Remisstiden är 17 juni till 30 september. 

Kulturplanen har lämnats till barn-, kultur- och utbildningsnämnden för 
yttrande. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beredde ärendet vid sitt 
sammanträde den 28 augusti 2014 och lämnade följande förslag till ytt-
rande: 

Nämnden ställer sig bakom Kulturplan för Region Jämtland – Härjedalen 
2015 – 2017. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 147/2014 
 
Yrkande 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun ställer sig bakom Kulturplan för Region Jämtland – 
Härjedalen 2015 – 2017. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Regionförbundet Jämtlands län  

Justering (sign) 
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§ 195 Dnr 2014.218 407 

Begäran om beslut avseende tillstyrkan angående lokali-
sering av vindkraft vi Vindpark Skyttmon, Ragunda och 
Strömsunds kommuner 

Enligt miljöbalken 16 kap 4 § får tillstånd för vindkraftsparker endast ges 
om kommunen tillstyrkt ansökan. Tillstyrkan gäller platsens lämplighet 
utifrån kommunens planmonopol. Frågor som rör parkens utformning, 
vilka skyddsavstånd till olika intressen som ska gälla, eller villkor som 
begränsar parkens omgivningspåverkan är en fråga för miljöprövningen 
där kommunen (miljö- och byggnämnden) är remissinstans. Aktuellt 
ärende rör tillstyrkan där kommunen ska ta ställning huruvida den pla-
nerade vindparken enligt ansökan är lämplig markanvändning. I sitt 
ställningstagande är kommunens fördjupade översiktsplan för vindbruk 
vägledande. Det är dock de omständigheter som råder för varje enskilt 
fall som avgör kommunens beslut om tillstyrkan. 
 
Aktuellt ärende ligger på båda sidorna av kommungränsen mellan  
Ragunda och Strömsunds kommuner norr om Skyttmon. Området i  
Ragunda är utpekat som lämplig för storskalig utbyggnad för vindkraft i 
Ragunda kommuns fördjupade översiktsplan. I Strömsunds kommuns 
fördjupade översiktsplan är området inte utpekat som lämpligt för stor-
skalig vindkraftsutbyggnad ej heller inom förbudsområde.  
 
I Strömsunds kommuns översiktplan från 2014 anges följande för stor-
skalig vindkraft: 
 
- Då vindkraften redan fått ta i anspråk delar av kommunens areal,  
 anvisad för vindkraft, bör inga ytterligare nya vindkraftsområden för 

storskalig vindkraftsproduktion anvisas, före en utvärdering av hur de 
byggda verken upplevs och vilka konsekvenser de medför genomförts. 

 
- De arbetstillfällen vindkraftutbyggnaden och drift/underhåll av vind-

kraftverk kan ge ska tillvaratas. 
 
- Utbildning inom vindkraftområdet ska fortsätta bedrivas. 
 
Miljö- och byggavdelningens förslag till beslut: 

Strömsunds kommun tillstyrker inte den del av vindparken som ligger 
inom Strömsunds kommun. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 148/2014 
Justering (sign) 
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§ 195 forts. Dnr 2014.218 407 

Yrkande 

* Göran Espmark (c) yrkar på tillstyrkan av vindkraftverken. 
 
* Susanne Hansson (s) yrkar på arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Göran 
Espmarks yrkande och finner bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun tillstyrker inte den del av vindparken som ligger 
inom Strömsunds kommun. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Miljö- och byggavdelningen 
 
  
 

  

Justering (sign) 
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Förvaltning 
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Utredare/handläggare 
 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Yttrande 

Miljöprövningsdelegationens begäran om beslut avseende tillstyrkan för 
Vindpark Skyttmon, Ragunda och Strömsunds kommuner, länsstyrelsens 
dnr 551-4704-17. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt miljöbalken 16 kap 4 § får tillstånd för vindkraftsparker endast ges 
om kommunen tillstyrkt ansökan. Tillstyrkan gäller platsens lämplighet 
utifrån kommunens planmonopol. Frågor som rör parkens utformning, 
vilka skyddsavstånd till olika intressen som ska gälla, eller villkor som 
begränsar parkens omgivningspåverkan är en fråga för miljöprövningen 
där kommunen (Miljö- och byggnämnden) är remissinstans. Aktuellt 
ärende rör tillstyrkan där kommunen ska ta ställning huruvida den 
planerade vindparken enligt ansökan är lämplig markanvändning. I sitt 
ställningstagande är kommunens fördjupade översiktsplan för vindbruk 
vägledande. Det är dock de omständigheter som råder för varje enskilt 
fall som avgör kommunens beslut om tillstyrkan. 
 
Aktuellt ärende ligger på båda sidorna av kommungränsen mellan 
Ragunda och Strömsunds kommuner norr om Skyttmon. Området i 
Ragunda är utpekat som lämplig för storskalig utbyggnad för vindkraft i 
Ragunda kommuns fördjupade översiktsplan. I Strömsunds kommuns 
fördjupade översiktsplan är området inte utpekat som lämpligt för 
storskalig vindkraftsutbyggnad ej heller inom förbudsområde. I 
Strömsunds kommuns översiktplan från 2014 anges följande för 
storskalig vindkraft: 
 
Ställningstagande 
•  Då vindkraften redan fått ta i anspråk delar av kommunens areal, anvisad för vind-

kraft, bör inga ytterligare nya vindkraftsområden för storskalig vindkraftsproduktion 
anvisas, före en utvärdering av hur de byggda verken upplevs och vilka konsekvenser 
de medför genomförts. 

• De arbetstillfällen vindkraftutbyggnaden och drift/underhåll av vindkraftverk kan ge 
ska tillvaratas. 

•  Utbildning inom vindkraftområdet ska fortsätta bedrivas. 
 
 
Beslut: 
Strömsunds kommun beslutar att inte tillstyrka den del av vindparken 
som ligger inom Strömsunds kommun. 
 



 
 

YTTRANDE Sidan 2 av 3 
2014-08-06 
 

Förvaltning 
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Utredare/handläggare 
 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Motivering: 
Strömsunds kommun har i sin nyss antagna översiktsplan resonerat kring 
vindkraften. Ställningstagandet finns citerat under rubriken ”Samman-
fattning av ärendet ”. I översiktsplanen finns ett tydligt ställningstagande 
att inga nya områden ska anvisas innan en utvärdering av vilka effekter 
de redan tillståndsgivna och byggda vindkraftverken har på besöksnä-
ring, lokalbefolkning och andra näringsverksamheter.  
 
Aktuellt område är inte utpekat i den fördjupade översiktsplanen för 
södra kommundelen (FÖP vind syd) som lämpligt för storskalig vind-
kraftsutbyggnad. Det är heller inte utpekat som förbudsområde. I FÖP 
vind syd anges för de s.k. vita områden att enstaka vindkraftverk eller 
mindre grupper av vindkraftverk tillåtas efter prövning i varje enskilt fall. 
 
Strömsunds kommun har tidigare i flertalet ärenden tillstyrkt vindparker 
som i huvudsak legat inom utpekade områden. Kommunen har tillstyrkt 
planerade vindparker där enstaka vindkraftverk legat utanför utpekade 
områden dock alltid i nära anslutning till utpekade områden. I ett fall har 
kommunen tillstyrk en vindpark i s.k. vitt område. I det fallet har det 
handlat om två delområden i direkt anslutning till kommungränsen och 
dessa har varit utpekade områden i Östersunds kommuns fördjupade 
översiktsplan för vindbruk. Dessa vindkraftverk bedömdes vid beslut om 
tillstyrkan vara mindre grupper av vindkraftverk som inte medförde 
några hinder i det enskilda fallet. Vindparken i fråga är Österåsen – Åskä-
len vindpark med ca 100 st vindkraftverk uppdelade i sju delområden. 
Samtliga delområden som helt ligger inom Strömsunds kommun ligger i 
utpekade områden i FÖP vind Syd. Två delområden ligger på kommun-
gränsen till Östersunds kommun och dessa områden var s.k. vita områ-
den i Strömsunds kommuns FÖP vind syd. Det ena område hade tre pla-
nerad vindkraftverk i Strömsunds kommun och det andra fyra. Samtliga 
verk planeras närmare kommungränsen än 1 km. 
 
Aktuellt område ligger till större delen i Ragunda kommun och är utpekat 
som lämpligt område för storskalig vindkraftsutbyggnad i deras fördju-
pade översiktsplan för vindbruk. 28 st vindkraftsverk planeras i Ragunda 
kommun och 12 st vindkraftverk planeras i Strömsunds kommun. Det 
vindkraftverk som ligger längst från kommungränsen planeras ligga ca 3 
km in i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun har i samrådsproces-
sen framfört att det krävs en prövning i det enskilda fallet då vindparken 
planeras i ett s.k. vitt område och att sökanden bör redovisa alternativa 
utformningar av parken där färre vindkraftverk eller inga alls ligger i 
Strömsunds kommun. Efter samrådsprocessen har sökanden plockat bort 
ett delområde som planerades i Strömsunds kommun, Hallen med ytter-
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ligare 11 st vindkraftverk. Däremot har inte någon alternativ utformning 
med endast ett fåtal vindkraftverk som placerats närmare kommungrän-
sen än 1 km presenterats i ansökan vilket efterfrågades vid samråden. Det 
är tveksamt om 12 st vindkraftverk som stäcker sig 3 km in på 
Strömsunds kommuns sida av kommungränsen kan inrymmas i begrep-
pet ”enstaka verk eller mindre grupper av vindkraftverk” som anges i 
FÖP vind syd som kriterier för att exploatera vita områden. Det skulle i så 
fall bli fråga om att ta i anspråk ett nytt område vilket inte ska medges uti-
från kommunens gällande översiktsplan. 
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§ 196 Dnr 2013.274 373 

Medfinansiering av vindkraftcentrum.se januari till och med 
juni 2015 

Vindkraftcentrum.se startade 2011 med syfte att främja länets näringsliv 
och arbetsmarknad samt skapa arbetstillfällen i länet i samband med 
vindkraftsutbyggnaden. Vindkraftcentrum.se har bedrivits som ett struk-
turfondsprojekt. Projektet avslutades den 30 juni 2014 och har utvärderats 
av följeforskare.  
 
Vindcraftcentrum.se intension är att fortsätta sin verksamhet som ett 
längre projekt medfinansierat av EU-medel men då EU inte har fattat  
beslut om regelverk för den nya projektperioden, är risken för ett glapp så 
stor att de ansöker om medel för verksamheten januari till och med juni 
2015.  
 
För Strömsunds kommun ansöker man om en medfinansiering om 
325 000 kronor. I Budgeten för kommunstyrelsen 2015 är medel avsatt för 
vindkraftcentrum.se. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 149/2014 
 
Yrkande 

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

Strömsunds kommun medfinansierar vindkraftcentrum.se med 325 000 
kronor under perioden januari till och med juni 2015.  
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Vindkraftcentrum.se 
 
  
 

  

Justering (sign) 
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§ 197 Dnr 2014.270 373 

Beslut om bidrag 2014 från intresseföreningen Flåsjöbygdens 
Vindkraftfond  

Styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraftfond har under två möten våren 
2014, den 12 februari och den 9 juni behandlat de bidragsansökningar 
som inkommit per den 31 december 2013. Fonden hade den 31 januari 
2014 en behållning om 432 050 kronor. 

 

Beviljade bidrag 
Alanäsets Byförening: PA-anläggning till Folkets Hus 16 000 kronor 
Alanäsets Snöskoterklubb: Inköp av skotersladd  30 000 kronor 
Järvsands Byalag: Nya elektroder till hjärtstartare  600 kronor 
Flåsjöjäntan: Nya batterier och elektroder till hjärtstartare 14 400 kronor 
Havsnäs Skoterklubb: Nytt vindskydd i Stordalen  48 000 kronor 
Östra Havsnäs Byförening: Renovering av bygdegården 48 543 kronor 
 
Summa   157 543 kronor  
 
Samtliga beviljade och utbetalda bidrag för 2012 är slutredovisade. 
 
Kommunen ska enligt överenskommelsen med vindkraftbolaget granska 
om fattade beslut om bidrag är i enlighet med fondens syfte och intresse-
föreningens stadgar. Kommunstyrelsen ges nu tillfälle att uttala sig om 
besluten om bidrag följer överenskommelsen från 2008 och intresseföre-
ningens stadgar från 2010. 
 

Verksamhetscontrolerns förslag till beslut: 
 

Kommunstyrelsen konstaterar att styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraft-
förening vid fördelningen av bidrag följt upprättade stadgar och den 
överenskommelse som träffats mellan kommunen och vindkraftbolaget. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 150/2014 
 
Yrkande 

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

Justering (sign) 
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§ 197 forts. Dnr 2014.270 373 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraft-
förening vid fördelningen av bidrag följt upprättade stadgar och den 
överenskommelse som träffats mellan kommunen och vindkraftbolaget. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Flåsjöbygdens Vindkraftförening 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 198 Dnr 2014.271 160 

Epidemi- och pandemiplan 

Kommunstyrelsen fastställde den 22 september 2009, § 236, en pandemi-
plan för Strömsunds kommun. 
 
Kommunens verksamhetscontroler har i samarbete med kommunens  
säkerhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska uppdaterat planen 
och utvidgat den till att även gälla för epidemier. 
 
Verksamhetscontrolern föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Förslaget till epidemi- och pandemiplan fastställs. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 151/2014 
 
Yrkande 

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

Epidemi- och pandemiplanen fastställs. Bilaga 
 
_____   
 
  
 

  

Justering (sign) 
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Epidemi- och pandemiplan 
 
 
Innehållsförteckning 
1. Inledning 
2. Kommunens epidemi- och pandemiplan 
3. Planeringsförutsättningar vid epidemi och pandemi 
4. Planering och förberedelser inför epidemi/pandemi – Fas 1 
5. Planerade åtgärder börjar verkställas – Fas 2 
6. Konstaterad epidemi/pandemi, skarpt läge – Fas 3 
7. Antivirala medel och vaccination 
8. Ordlista 
9. Styrande och vägledande dokument 
 
1. Inledning 

Epidemiska katastrofer skiljer sig på många sätt från andra katastrofer. 
Inledningen är i allmänhet inte lika dramatisk, epidemin upptäcks of-
tast genom att hälso- och sjukvården får ta hand om ett ökat antal 
kvinnor och män, flickor och pojkar med likartade symtom. En epi-
demi kan å andra sidan hålla på under en längre tid, vilket försvårar 
möjligheten att upprätthålla en bemanning över tid. Även om det är 
stora skillnader mellan epidemiska och andra katastrofer, finns det 
också likheter. I båda fallen kan kommunen och sjukvården ställas in-
för situationer där de normala resurserna inte räcker till och omfördel-
ningar inom verksamheten måste göras. 
 
En världsomspännande influensaepidemi kallas pandemi och utgör en 
av de mest allvarliga kriser som kan drabba samhället i stort. Ett exem-
pel på en sådan pandemi är Spanska sjukan under 1918 då mer än 50 
miljoner människor beräknas ha avlidit i världen. Vi vet inte när nästa 
pandemi kommer att inträffa, bara att det kommer att inträffa.  
 
En pandemisk influensa som varar under minst åtta veckor medför en 
mycket stor belastning på samhället i sin helhet på grund av det stora 
antalet som insjuknar, upp emot 40 % av befolkningen kan drabbas. 
 
För Jämtland innebär detta att nästan 50 000 personer kan insjukna un-
der en epidemi varav upp mot 20 000 kan behöva sjukvård och hundra-
tals sjukhusvård. Detta medför brist på arbetskraft inom alla samhälls-
områden. Inom speciellt vård och omsorg, som redan kommer att vara 
överbelastad av smittade, uppstår en påtaglig personalbrist och man 
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kan dessutom förutse brist på antivirala läkemedel (mot virusinfektion), 
periodvis även vaccin och vårdplatser. Personalbrist och störningar 
kommer dock att uppstå inom alla viktiga samhällsfunktioner t.ex. 
skola, transporter, telekommunikation, el-, vatten- och livsmedelsför-
sörjning.  
 
Till skillnad från andra katastrofer kommer en pandemisk influensa 
dessutom att vara spridd över ett stort geografiskt område samt pågå 
under en lång tidsperiod, vilket till del begränsar möjligheten att om-
fördela resurser. Trots detta är det nödvändigt att samhället i sin helhet 
utvecklar sin förmåga till krishantering för att på bästa sätt möta och 
hantera den situation som förväntas uppstå vid en allvarlig pandemisk 
influensa. 
 
Enligt smittskyddslagen (SmL) har landstinget genom smittskyddsläka-
ren huvudansvaret för planering och samordning av smittskyddet samt 
för personinriktade åtgärder. Bestämmelser om smittskyddsåtgärder 
som rör djur eller livsmedel eller andra objekt regleras i miljöbalken 
(1998:808), livsmedelslagen (2006:804), lagen om provtagning av djur 
(2006:806), epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) och an-
svaret ligger hos kommunernas miljö- och hälsoskydd respektive läns-
styrelserna.  
 
Strömsunds kommun har i sin risk- och sårbarhetsanalys identifierat 
epidemi/pandemi som en risk som inte är acceptabel för kommunens 
verksamhet och de kvinnor och män, flickor och pojkar som bor eller 
vistas i kommunen. Om många medarbetare drabbas samtidigt inom 
samhällskritiska verksamheter som vård och omsorg, vattenförsörjning 
och kommunikation kan konsekvenserna bli mycket allvarliga. 
 
2. Kommunens epidemi- och pandemiplan 

Denna plan är kommunens styrande dokument inför och under en epi-
demi eller pandemi. Allt kan inte förutses i planer utan vi kan alla stäl-
las inför utmaningar vi inte kan förutse. I tillämpliga delar utgör planen 
ett komplement till landstingets regionala epidemi- och pandemiplan. 
 
Grunden är att den som ansvarar för en uppgift till vardags även löser 
den vid en större epidemi, pandemi eller annan extraordinär händelse.  
Prioriteringar kan dock behövas: 
• Prioritering av vilka uppgifter som måste utföras och vilka som kan 

vänta.  
• Personal omplaceras för att lösa prioriterade uppgifter. 
• Arbetstidsuttaget ökas tillfälligt, annan personal tillförs m.m.  
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3. Planeringsförutsättningar vid epidemi och pandemi 

Kommunen är en arbetsgivare med många anställda kvinnor och män 
inom samhällskritiska funktioner. Vid en epidemi/pandemi insjuknar 
anställda, vilket innebär att färre måste sköta verksamheten samtidigt 
som omfattningen inom främst vård- och omsorg ökar. En del av den 
verksamhet som bedrivs kräver att vissa nyckelpersoner finns tillgäng-
liga.  
 
Planeringsförutsättningarna är utformade bland annat utifrån informa-
tion från socialstyrelsen samt landstingets verksamhetsområde för 
smittskydd. 
 
Förutsättningar 
• Det går inte med säkerhet att fastställa hur lång förbere-

delsetid kommunen har innan ett första influensafall kon-
stateras i kommunen. Kommunen bör arbeta aktivt i in-
ledningsskedet och följa anvisningar från nationella 
myndigheter och landstingets smittskyddsenhet. Vid den 
pandemiska influensan 2009 gick det två månader från 
första fallet i Sverige till en mer generell spridning. 

• En stor andel av kommunens anställda kvinnor och män 
kan komma att vara sjuka samtidigt.  

• Totalt beräknas cirka 25 – 50 % av befolkningen insjukna 
vid en epidemi/pandemi. 

• Cirka 10 - 20 % av befolkningen beräknas vara sjuka sam-
tidigt under de första två veckorna. 20 - 40 % av befolk-
ningen beräknas vara sjuka samtidigt under vecka 3-4. 
Toppen förväntas nås efter tre veckor. Därefter avklingar 
insjuknandeantalet under cirka tre månader, varefter en-
staka fall uppträder sporadiskt. 

• En andra våg av epidemi/pandemin kan förväntas bryta 
ut mellan 3 - 9 månader efter den första. Hur det andra 
utbrottet kan komma att utvecklas kan inte fastställas på 
förhand. 

• Allvarligheten av viruset vid en epidemi/pandemi kan 
variera varför dess dödlighet kan variera. 

• Socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten bedömer och 
utfärdar rekommendationer om influensavaccination till 
befolkningen. Influensavaccin kommer troligen inte att 
finnas att tillgå i tillräcklig omfattning. Kommunens upp-
rättade prioriteringsordning ska då användas.  
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• Effekten av och tillgången på antivirala medel bedöms 

vara begränsad. Det ska inte heller överförskrivas p.g.a. 
resistensutveckling. 

 
Befolkning i Strömsunds kommun  

  Kvinnor Män Totalt  Totalt 
0 - 6 år 406 360 766 6 % 
7-15 år 491 527 1 018 8 % 
16-19 år 259 306 565 5 % 
20-24 år 320 389 709 6 % 
25 - 44 år 1 013 1 199 2 212 18 % 
45-64 år 1 593 1 778 3 371 28 % 
64-79 år 1 164 1 231 2 395 20 % 
80 - år 564 384 948 8 % 
Totalt 5 810 6 174 11 984 100 % 

 
Källa SCB och kommunens årsredovisning. Siffrorna avser 2013-12-31.  

 

Samhällsviktig verksamhet 

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys finns redovisat vilken verk-
samhet som har identifierats som samhällsviktig. 
 
 
4. Planering och förberedelser inför epidemi/pandemi - 

Fas 1 

När kommunen har fått information om risk för epidemi/pandemi från 
nationell eller regional myndighet inleder kommunen arbetet enligt 
denna fas. 
 
Kommunens ordinarie organisation förbereder åtgärder för att möta en 
epidemi/pandemi. Länsstyrelsen hålls informerad om förberedelserna. 
Kontakt tas med landstingets verksamhetsområde smittskydd samt 
primärvården. 
 
Verksamhetsreducering och omprioriteringar görs utifrån respektive 
förvaltnings/avdelnings verksamhetsplaner. 
 
Kommunen följer direktiv från socialstyrelsen, landstingets verksam-
hetsområde för smittskydd och folkhälsomyndighetens enhet för smitt-
skydd om: 
• handläggning avseende epidemi/pandemi samt  
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• hygienrutiner vid omhändertagande av patient med 

misstänkt/verifierad infektion med ny pandemisk influ-
ensavirustyp.  
 

För att minska risk för smittspridning gäller god basal hygien och nog-
grann handhygien. 
 
Åtgärder (Ändringar i sak är markerade med gul överstrykning) 
 
Aktivitet Ansvarig Medverkar 
Skyltar sätts upp i kommunala lo-
kaler och information på svenska, 
engelska, samiska och om möjligt 
andra relevanta språk läggs ut på 
kommunens hemsida om: 
- handhygien 
- hur man skyddar sig mot 

smitta  

Medicinskt an-
svarig sjukskö-
terska (MAS) 

TSF 
Webbredaktör 

Information och instruktioner ges 
till personal.  

Resp. förvalt-
nings-/avdel-
ningschef i kris-
beredskaps-
gruppen 

 

Inför en befarad epidemi/pandemi 
upprättar och listar förvaltningar-
na vilka funktioner som prioriteras 
för vaccinering samt eventuell an-
tiviral behandling. 

Förvaltnings- 
och avdelnings-
chefer 

 

Vaccinering inleds. MAS Legitimerad per-
sonal 

En befattningshavare från kom-
munen utses till adjungerad i reg-
ionala krishanteringsrådet. Perso-
nen ska dessutom vara kontakt-
länk mellan kommunens lednings-
grupp och landstingets lednings-
stab.  

Beslut som rör kommunen fattas 
av kommunens ledningsgrupp. 

Kommunchef 
 

Säkerhetschef 
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Aktivitet Ansvarig Medverkar 
Kommunens krisledningsnämnd 
med ersättare och krislednings-
grupp med ersättare erbjuds anti-
virala medel. Dessa ska tas enligt 
ordination från läkare.  

Landstinget 
 

MAS 

Översyn och planering av rekryte-
ring och förstärkning av beman-
ningen.  

Personal inom berörda områden 
kan komma att omdisponeras till 
andra arbetsuppgifter. 

Personal inom skolan, såväl an-
ställda som elever (främst gymna-
sielever), kan komma att omdispo-
neras till andra arbetsuppgifter.  

Förvaltnings- 
och avdelnings-
chefer 

Underställda  
chefer  

Personal i patientnära arbete inom 
vård- och socialförvaltningens och 
Närvård Frostvikens samtliga 
verksamheter prioriteras för vacci-
nering i ett tidigt skede.  

MAS Förvaltnings- 
chef VSF 
Närvårdschef 
Landstinget 

Personal inom förvaltningarna ges 
instruktioner om förebyggande av 
smittspridning, om basal hygien, 
hygienrutiner, desinfektion samt 
skyddsutrustning. 

Lämplig skyddsutrustning och 
material anskaffas via landstingets 
förrådsenhet, upphandlade leve-
rantörer. 

MAS 
 

Förvaltnings och 
avdelningschefer 
KBG 
Landstingets 
smittskydd 
Informationsan-
svarig  
Säkerhetschef 
 

Teknik- och serviceförvaltningens 
kostenhet vidtar förberedelser för 
att klara matproduktionen till 
kommunens verksamheter. 

Kostchef TSF 
 

Kökschefer 

Teknik- och serviceförvaltningens 
lokalvård vidtar förberedelser för 
att klara städning enligt de städru-
tiner som gäller vid pandemisk 
influensa.  

Chef lokalvård, 
TSF 

Landstingets 
smittskydd 
MAS 
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Aktivitet Ansvarig Medverkar 
Skolorna upprättar planer för hur 
situationen med hög sjukfrånvaro 
bland personal och elever ska mö-
tas. 

Förvaltnings-
chef BoU 
Förvaltnings-
chef FUF 

Rektorer 
Förskolechefer 

Omvärldsbevakning: Aktuell in-
formation nationellt. Hänvisning 
till socialstyrelsen, folkhälsoinsti-
tutet, krisinformation, länsstyrel-
sen, landstinget samt sjukvårds-
rådgivningen 1177.  

Informationskampanj samordnad 
med landstinget. 

Informationsan-
svarig 
 

Hänvisning till 
nationell inform-
ation 
Förvaltnings- och 
avdelningschefer 

Kyrkan och begravningsentrepre-
nörer kontaktas för förberedelser 
för att ta hand om ett eventuellt 
ökat antal avlidna. 

Kommunchef Kyrkan 
Begravnings-
entreprenörer 
Förvaltnings- och 
avdelningschefer 
MAS  
Primärvården  

Närvårdsavdelningen NÄVA för-
bereds, se nedan. 

Chef för bi-
ståndsenheten 

Se nedan 

 
 
Närvårdsavdelningen NÄVA, åtgärder 
 
Närvårdsavdelningen NÄVA finns i Strömsund och är en samverkan 
och samordning av resurser mellan kommunal korttidsvård och pri-
märvårdens slutenvårdsplatser. Verksamheten bedrivs i enlighet med 
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Avdel-
ningen har 17 vårdplatser och tillgodoser behov av omvårdnad, hälso- 
och sjukvård inklusive rehabilitering. Primärvården har åtta platser och 
inläggning beslutas av distriktsläkare. Kommunen har nio platser och 
beslut om inläggning fattas av biståndshandläggare i enlighet med SoL 

 
• Omfördelning av personer som inte är epidemi- eller 

pandemiinfekterade sker från korttidsplats på NÄVA till 
lokala resurser inom vård- och socialförvaltningen och 
närvård Frostviken.  

• Samplanering mellan chefen för biståndsenheten, social-
chefen, närvårdschefen och enhetschefen vid NÄVA. 
Planen justeras vid behov och kan komma att förändras 
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utifrån hur epidemin/pandemin kan komma att utveck-
las.  

• Landstingets åtta platser används för epidemi-/pandemi-
fall enligt primärvården i Strömsunds lokala plan.  

• Landstingets specialiserade vård avlastas genom att 
kommunen tar hem utskrivningsklara patienter från slu-
ten vård. Kommunala korttidsplatser vid NÄVA utnytt-
jas på sedvanligt sätt av kommunens biståndshandläg-
gare, som beslutar om korttidsplats. Platserna avskiljs 
från sjukfall på landstingets platser. Enhetschefen vid 
NÄVA svarar för att organisera verksamheten så att detta 
möjliggörs. 

 
 

5. Planerade åtgärder börjar verkställas - Fas 2 

Planerade åtgärder i fas 1 börjar verkställas. 
 
Informationsinsatser inom organisationen sker fortlöpande till berörda. 
 
Samordning och samverkan med andra myndigheter, frivilligorganisat-
ioner, apotek och andra aktörer intensifieras. 
 
 
6. Konstaterad epidemi/pandemi, skarpt läge - Fas 3  

WHO beslutar om det föreligger en pandemi. 
 
Krisledningsnämndens och krisledningsgruppens ledamöter hålls fort-
löpande orienterade om läget. 
 
Om läget bedöms som en extraordinär händelse kan krislednings-
nämnden och krisledningsgruppen kallas in för att starta den anpas-
sade organisationen enligt kommunens plan för hantering av extraor-
dinära händelser. 
 
 
7. Antivirala medel och vaccination 

Folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen bedömer och rekommende-
rar utifrån varje pandemisk influensa om befolkningen ska erbjudas 
vaccination och antivirala läkemedel. Det går därför inte att fastställa 
processen på förhand. Kommunen följer de direktiv som ges nationellt 
och regionalt via Jämtlands läns landsting.  
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Om vaccination och antivirala läkemedel erbjuds har socialstyrelsen se-
dan tidigare beslutat om en viss prioriteringsordning vid vaccination 
mot pandemisk influensa.  
 
För vaccinering finns två prioriterade grupper: 
• Riskgrupper (gravida, små barn, personer som lider av kronisk 

sjukdom) 
• Vårdpersonal (inkl. legitimerad personal) med patientnära arbete 

 
 Prioritering för vaccination om bristsituation uppstår: 
• Även om ett beslut att erbjuda vaccination till befolkningen har fat-

tats, är det av vikt att ett fortsatt prioriteringsarbete för fördelning 
av vaccin görs inom kommunens förvaltningar och avdelningar.  

• Ytterligare omprioriteringar kan komma att ske utifrån vad som 
tilldelas enligt direktiv från landstingets verksamhetsområde smitt-
skydd.  

• Respektive förvaltning/avdelning håller sina listor med prioriterade 
funktioner uppdaterade och svarar för distribuering till säkerhets-
chef och MAS.  

 
 

8. Ordlista 

Krisberedskapsgrupp (KBG): Utsedda förträdare för avdelningar, för-
valtningar och kommunens bolag. Utför löpande ett förebyggande sä-
kerhetsarbete.  
Krisledningsgrupp: Förvaltnings- och avdelningschefer, vd i kommu-
nens bolag. Ansvarar för verksamheten.  
Krisledningsnämnd: Politisk ledning inom kommunen vid extraordi-
nära händelser.  
Krishanteringsråd: Regionalt råd med företrädare för myndigheter och 
organisationer. 
MAS: Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
 
 
9. Styrande och vägledande dokument 

• Strömsunds kommuns risk- och sårbarhetsanalys, Id nr 1:6 

• Strömsunds kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 
i kommunen, Id nr 1:5 

• Regional epidemi- och pandemiplan, Jämtlands läns landsting (JLL), 
2011. 
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• Lokal pandemiplan för primärvården i Strömsunds basområde, 

Jämtlands läns landsting (JLL), 2009.  

• Stöd för sjukvårdens handläggning av fall med misstänkt pandemisk 
influensa, socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten  

• JLL: Hygienrutiner vid omhändertagande av patient med miss-
tänkt/verifierad infektion med ny influensavirustyp (inkl. fågelin-
fluensa), vilka utgår från nationella vårdhandboken för hälso- och 
sjukvårdsarbete i 1177. 

• www.1177.se information till allmänheten. 

• Information till hälso- och sjukvården, städrutiner: 
http://www.vardhandboken.se/Texter/Stadning/Oversikt/   

• Socialstyrelsens information om influensa 
http://www.socialstyrelsen.se/  

• Folkhälsomyndigheten, ämnesområde smittskydd - och sjukdomar:   
http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-
sjukdomar/ 

• www.krisinformation.se 

• https://msb.se 

 
 

http://www.1177.se/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Stadning/Oversikt/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/
http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/
http://www.krisinformation.se/
https://msb.se/
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§ 199 Dnr 2014.145 025 

Riktlinjer för tjänstledighet att prova annat arbete 

Beslut fattades den 24 september 2014 om delegation av beslutanderätt i 
fråga om tjänstledighet för att prova annat arbete samt näringsverksam-
het. Riktlinjer saknas för beslut alternativt avslag samt förtydligande av 
vad som avses med max tolv månader. 
 
Ärendet togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 maj 2014 som 
beslutade att det ska förtydligas till kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Kommunens bestämmelse om tjänstledighet för att prova annat arbete 
och starta eget i tolv månader är inte reglerat i lag eller avtal. Därför 
måste kommunen själv fastställa vilka regler som ska gälla.  
 
Det bör vara verksamhetens behov som styr ifall tjänstledigheten beviljas 
eller inte. Tjänstledighet medges endast för fast anställda kvinnor eller 
män och omfattar maximalt tolv månader. 
 
Chefer omfattas inte av dessa bestämmelser. 
 
Under perioden 1 januari 2013 till 31 juli 2014 har 19 kvinnor och 4 män 
begärt tjänstledigt.  
 
Förhandlingschefen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Ansökan om tjänstledighet ska vara inkommen till närmaste chef och ar-
betsgivare två månader innan ledighetens början för att verksamheten ska 
kunna ordna ersättare under kvinnans eller mannens ledighet. 
 
Om tjänstledigheten varar 6 månader och längre ska arbetstagare lämna 
besked om återgång i tjänst med hänsyn till kvinnans eller mannens upp-
sägningstid, dvs en månad eller tre månader. Vid ledighet mindre än sex 
månader lämnas besked en månad före ledighetens slut.  
 
Verksamhetens behov styr helt om den anställda kvinnan eller mannen 
får tjänstledigt samt hur länge ledigheten om möjligt kan beviljas, 12 må-
nader är därmed en möjlighet. 
 
Tjänstledighet som begärts t ex i sex månader kan förlängas till maximalt 
tolv månader. Möjlighet att begära ny tjänstledighet kan ske efter ett års 
tjänstgöring.  
 
 

Justering (sign) 
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§ 199 forts. Dnr 2014.145 025 

Beredning 

Arbetsutskottet § 152/2014 
 
Yrkande 

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

Ansökan om tjänstledighet ska vara inkommen till närmaste chef och ar-
betsgivare två månader innan ledighetens början för att verksamheten ska 
kunna ordna ersättare under kvinnans eller mannens ledighet. 
 
Om tjänstledigheten varar 6 månader och längre ska arbetstagare lämna 
besked om återgång i tjänst med hänsyn till kvinnans eller mannens upp-
sägningstid, dvs en månad eller tre månader. Vid ledighet mindre än sex 
månader lämnas besked en månad före ledighetens slut.  
 
Verksamhetens behov styr helt om den anställda kvinnan eller mannen 
får tjänstledigt samt hur länge ledigheten om möjligt kan beviljas, 12 må-
nader är därmed en möjlighet. 
 
Tjänstledighet som begärts t ex i sex månader kan förlängas till maximalt 
tolv månader. Möjlighet att begära ny tjänstledighet kan ske efter ett års 
tjänstgöring.  
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Personalavdelningen 
 

  

Justering (sign) 
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§ 200 Dnr 2014.192 024 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtro-
endevalda 

Bestämmelserna är tänkta att tillämpas för förtroendevalda som väljs för 
första gången i samband med valen 2014 eller senare, och som i tidigare 
uppdrag inte har omfattats av pensionsbestämmelser för förtroendevalda 
(PBF). Inga övergångsbestämmelser finns vilket innebär att nuvarande 
förtroendevalda med en omfattning av minst 40% fortsätter att omfattas 
av (PBF). 
 
Utgångspunkten för de nya bestämmelserna är att flytta fokus från  
passiva insatser som visstidspension och avgångsersättning till aktiva 
omställningsinsatser för att underlätta för förtroendevalda att kunna gå 
vidare i sin yrkeskarriär eller hitta annan försörjning efter avslutat förtro-
endeuppdrag. 
 
Förutom regler kring omställningsinsatser och omställningsersättning så 
omfattar bestämmelserna även regler kring ålderspension. Pensions-
bestämmelserna omfattar alla förtroendevalda oavsett omfattning och in-
nebär bland annat att det är helt avgiftsbestämt och bygger på livsin-
komstprincipen.  
 
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av de kontanta ersättningar 
(arvoden m.m.) som utbetalas till förtroendevalda. 
 
Förhandlingschefen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut före-
slås att kommunen beslutar att anta bestämmelserna om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL). 
 
Att fastställa ett genomsnittligt riktvärde för aktiva omställningsinsatser 
ska ligga på cirka 25 000 kr. 
 
Vikten betonas av att nya förtroendevalda ges tydlig information om de 
nya bestämmelserna. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 153/2014 
 
 

Justering (sign) 
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§ 200 forts. Dnr 2014.192 024 

Yrkande 

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

1. I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut 
föreslås att kommunen beslutar att anta bestämmelserna om omställ-
ningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). 

 
2. Att fastställa ett genomsnittligt riktvärde för aktiva omställningsinsat-

ser ska ligga på cirka 25 000 kr. 
 
3. Vikten betonas av att nya förtroendevalda ges tydlig information om 

de nya bestämmelserna. 
 
_____  
 

  

Justering (sign) 
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§ 201 Dnr 2013.375 293 

Svar på medborgarförslag om övernattningsmöjligheter för 
besökande till personer boende på Strömbacka 

Anna-Lisa Wikström inkom den 6 november 2013 med ett medborgarför-
slag om att kommunen ska hyra ut rum för övernattning till anhöriga till 
boende på Strömbacka i Strömsund.  
 
Socialnämnden har brett ärendet vid sitt sammanträde den 23 april 2014 
och föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 

Om närstående inte kan övernatta hos hyresgäst i dennes lägenhet hänvi-
sas i första hand till ortens hotell och camping. 
 
I andra hand föreslås att säng med utrustnings ska kunna lånas kostnads-
fritt till hyresgästens lägenhet eller annan för tillfället lämplig lokal för 
enstaka nätter. 
 
Förslag på svar till medborgarförslaget har upprättats. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 154/2014 
 
Yrkande 

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

1. Medborgarförslaget bifalls i enlighet med socialnämndens beslut. 
 
2. Om närstående inte kan övernatta hos hyresgäst i dennes lägenhet 

hänvisas i första hand till ortens hotell och camping. 
 
3. I andra hand föreslås att säng med utrustning ska kunna lånas kost-

nadsfritt till hyresgästens lägenhet eller annan för tillfället lämplig  
 lokal för enstaka nätter. 
 
_____  
 
 
 

  

Justering (sign) 
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Svar på medborgarförslag om övernattningsmöjligheter 
för besökande till personer boende på Strömbacka 
 
Anna-Lisa Wikström inkom den 6 november 2013 med ett medbor-
garförslag om att kommunen ska hyra ut rum för övernattning till 
anhöriga till boende på Strömbacka i Strömsund.  
 
Socialnämnden har den 23 april 2014 berett ärendet och föreslår; 
 
- Att kommunfullmäktige beslutar att om närstående inte kan 

övernatta hos hyresgästen i dennes lägenhet hänvisas i första 
hand till ortens hotell och camping. 

 
- I andra hand föreslås att säng med utrustning ska kunna lånas 

kostnadsfritt till hyresgästens lägenhet eller annan för tillfället 
lämplig lokal, för enstaka nätter. 

 
Förslag till beslut: 
 
Medborgarförslaget bifalls i enlighet med socialnämndens beslut. 
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§ 202 Dnr 2014.9 351 

Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid rastplatsen 
i anslutning till hembygdsgården i Strömsund 

Ingrid Jonsson har den 13 januari 2014 inkommit med ett medborgarför-
slag om att kommunen ska ordna en toalett i direkt anslutning till rast-
platsen utanför hembygdsgården i Strömsund.  
 
Förslag på svar till medborgarförslaget har upprättats. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 155/2014 
 
Yrkande 

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

Medborgarförslaget avslås då det redan finns toaletter i anslutning till 
området. 
 
_____  
 

  

Justering (sign) 
  



 

Medborgarförslag 
 
Hej jag vill via en liten fantasiresa komma fram till ett förslag för förbättring av miljö och 
service i vår fina tätort Strömsund. 
 
Tänk er att ni är turister på väg till Vilhelmina. Det är en vacker Brittsommardag i början av 
oktober. Ni har spenderat några dagar i Östersund och är på väg norrut. Ni kommer fram till 
Tullingsås för första gången och fotograferar den fantastiska utsikten över Strömsund. Nä 
men ååå! säger någon när ni ser Strömsbron och hembygdsgården med Jätten Jorm. När ni 
kommer närmare ser ni till er lycka minst 5 bord med bänkar för rastande turister. Perfekt, en 
rastplats vid Jätten Jorm!! Där svänger ni ner och plockar fram termos och mackor. Men först 
vill ni lätta på trycket! Blåsan är sprängfylld och någon i bilen behöver göra nr 2. Jaha… 
men… finns det ingen toa?? Det är ju en rastplats! Alla andra fina rastplatser efter vägen 
genom landet hade varit utrustade med fina toaletter eller torrdass. Jaja, nöden har ingen lag,. 
En tänker sätta sig bakom en björk vid kyrkogården, men där hade någon redan lagt en rusa, 
han går istället ner bakom trädet vid vattnet och en annan går ner bakom buskarna på stranden 
till vänster.  
Ni fikar och åker sedan upp till centrum för att äta och shoppa. Tyvärr har er bild av 
Strömsund solkats lite då ni inte fått tillgång till toalett. 
När ni på kvällen når målet hos släkten i Vilhelmina får ni frågor om resan upp. Då kommer 
det: Jodå det gick bra, men hur tänker de i Strömsund? En stor fin rastplats med flera bord 
med bänkar, en hade till och med tak ifall det skulle regna, men ingen toalett, inte ens ett dass! 
Det var dåligt! Hur tänker de? Vill de inte ha några turister? 
Ingen berättelse om utsikten eller Jätten Jorm. Ingen berättelse om den goda maten eller 
fynden ni gjort… 
 
Nästa morgon går Ingrid Jonsson som vanligt en runda vid Hembygdsgården med hunden. 
Hunden är väldigt ivrig på något bakom en björk vid kyrkogården… Hmm vad är det där? Det 
är ju FOLKSKIT! Usch kom!! 
Hunden springer ner till vattnet och försvinner till vänster på stranden…. Mer skit!! Denna 
gång med papper. En annan gång hittar hunden en hög bakom trädet vid vattnet. Äckligt och 
trist!! 
Varje sommar står många husbilar mellan järnvägen och hembygdsgården. Dessa turister 
väljer att bajsa och tömma sina pottor på hembygdsområdet bakom stugorna eller på toan om 
det är öppet. Visst det är förbjudet att campa där, men vem bryr sig?? De är där och de gör 
sina behov. 
Även långtradarchaufförer brukar stanna och sova vid Hembygdsgården. De har samma 
behov av att få göra sina behov som vi andra. 
 
Förslaget:  
Jag föreslår att Strömsunds kommun kostar på en toa i direkt anslutning till rastplatsen. För 
folket har behov av att få göra behov och Strömsunds kommun har behov av ett gott rykte!  
Förutom ovan nämnda turister och åkare kan även båtfolket och skoteråkarna ha glädje av en 
offentlig toalett just där!  
 
Tack för er uppmärksamhet! 
 
Strömsund den 2014-01-09 
 
Ingrid Jonsson, stortorget 4, 83335 Strömsund. Tel: 070 6339308 
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Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid rast-
platsen i anslutning till hembygdsgården i Strömsund 
 
Ingrid Jonsson har den 13 januari 2014 inkommit med ett medbor-
garförslag om att kommunen ska ordna en toalett i direkt anslutning 
till rastplatsen utanför hembygdsgården i Strömsund.  
 
Enligt förslagsställaren gör besökarna sina behov i området kring 
hembygdsgården vilket medför olägenheter för alla som vistas i om-
rådet. 
 
Ingrid Jonsson har med sitt förslag påvisat att det i dag finns brister i 
skyltning som hänvisar till de offentliga toaletterna på området.  
 
Strömsunds kommun har i dag ett avtal med Ströms Hembygdsför-
ening som mot ersättning håller toaletterna öppna och städade mel-
lan maj och september samt vid tillfällen då särskilda aktiviteter ge-
nomförs. Dessutom finns toalett i väntsalen vid busstationen alldeles 
ovanför området som är öppen året runt.  
 
Mot bakgrund av detta finns i dag tillgång till offentliga toaletter i 
anslutning till området. Bättre skyltning till toaletterna ska avhjälpa 
problemen. 
 
Förslag till beslut: 
 
Medborgarförslaget avslås då det redan finns toaletter i anslutning 
till området.  
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§ 203 Dnr 2013.367 140 

Svar på motion angående systembolag i Frostviken 

Jan-Olof Andersson har den 30 oktober 2013 inkommit med en motion om 
att kommunen ska uppvakta systembolaget för att undersöka vilka möj-
ligheter det finns att etablera en butik i Gäddede. 
 
Förslag på svar till motionen har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 156/2014 
 
Yrkande 

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

1. Motionen avslås då processen redan pågick vid tiden för motionens 
inlämnande. 

 
2. När ett färdigställt underlag tagits fram samt att man har samordnat 

sig genom Tillväxt Frostviken kommer Strömsunds Utvecklingsbolag 
AB att på bästa sätt bistå området med hjälp att komma vidare i pro-
cessen att få en systembolagsetablering. 

 
_____  
 
 
 
  
 

  

Justering (sign) 
  



 

 

      
 
 
 
Till kommunfullmäktige 
 
     
 

Motion 
 

Angående systembolag i Frostviken 
 
 
 
 
Jag föreslår att kommunen uppvaktar systembolaget för att undersöka vilka möjligheter 
det finns att etablera en butik i Gäddede. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
Jan-Olof Andersson (M) 
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Svar på motion angående systembolag i Frostviken 
 
Jan-Olof Andersson har den 30 oktober 2013 inkommit med en mot-
ion om att kommunen ska uppvakta systembolaget för att under-
söka vilka möjligheter det finns att etablera en butik i Gäddede. 
 
Motionen överlämnades till Strömsunds Utvecklingsbolag AB 
(SUAB) för beredning. 
 
Frågan om ett systembolag i Gäddede har varit aktualiserad vid ett 
flertal tillfällen. Den 17 januari 2013 kom Tillväxt Frostviken (TF) 
och SUAB överens om att TF skulle undersöka om det framkommit 
nya förutsättningar att lyfta fram i en ny ansökan. Den 27 januari 
2014 meddelar TF att man bildat en arbetsgrupp som ska återuppta 
arbetet med att ta fram ett nytt underlag för en eventuell ny ansö-
kan. 
 
SUAB och TF är överens om att tillsammans avgöra huruvida det 
nya underlaget ska leda till en ny ansökan. De förändringar som 
skett sedan tidigare ansökan är bland annat att det har etablerats två 
nya alkoholproducenter i närområdet. 
 
SUAB föreslår att: 
 
När ett färdigställt underlag framtagits samt att man har samordnat 
sig genom TF kommer SUAB att på bästa sätt bistå området med 
hjälp att komma vidare i processen att få en systembolagsetablering. 
 
Förslag till beslut. 
 
Motionen avslås då processen redan pågår vid tiden för motionens 
inlämnande. 
 
När ett färdigställt underlag framtagits samt att man har samordnat 
sig genom TF kommer SUAB att på bästa sätt bistå området med 
hjälp att komma vidare i processen att få en systembolagsetablering. 
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§ 204 Dnr 2014.272 040 

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kom-
munkoncern 

Förslag till riktlinjer har tagits fram för finansverksamheten inom 
Strömsunds kommunkoncern. 
 
Detta dokument är en helt omarbetad version av medelhantering som 
kommunfullmäktige antog 2002. 
 
Förslag till riktlinjer har skickats på remiss till de kommunala bolagen 
samt till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Synpunkter har inkommit från Strömsunds Hyresbolag AB. Dessa syn-
punkter diskuterades under arbetsutskottets sammanträde. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 157/2014 
 
Yrkande 

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

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern  
antas. Bilaga 
 
_____  
 

  

Justering (sign) 
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Riktlinjer för finansverksamheten inom 
Strömsunds kommunkoncern 
  
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Finansverksamhetens mål 
3. Likviditesförvaltning 
4. Finansiering och riskhantering  
5. Borgen 
6. Ansvarfördelning   
7. Rapportering 
8. Instrument och motparter 
9. Referenser 
 
1. Bakgrund 

 
I åttonde kapitlet i kommunallagen finns bestämmelser om kommu-
nens ekonomiska förvaltning. Lagen slår fast att kommunen ska för-
valta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och be-
tryggande säkerhet kan tillgodoses. Där står också att fullmäktige ska 
meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. 
 
Dessa riktlinjer anger ramar för hur finansverksamheten ska bedrivas 
inom Strömsunds kommunkoncern. Med finansverksamhet avses lik-
vidites- och skuldförvaltning. 
 
Syftet med dessa riktlinjer är att för kommunkoncernen fastställa: 

• finansverksamhetens mål 
• ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras 
• ramar och riktlinjer för begränsning av de risker som förekom-

mer i finansverksamheten 
 

2. Finansverksamhetens mål 
 

Finansverksamhetens mål är att: 
• säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på kort och 

lång sikt 
• minimera kommunkoncernens räntekostnader 
• säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kon-

troll 
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3. Likviditesförvaltning 
 

Betalningsberedskap 
 
Kommunkoncernen bör ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar 
en betalningsberedskap om minst 30 dagar samt tillgängliga likvida 
medel som motsvarar en betalningsberedskap om minst 60 dagar.  
 
Tillgängliga likvida medel definieras som: 

• kassa och bank 
• ej utnyttjade kreditlöften 
• finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 

 
Långsiktig överlikviditet bör undvikas till förmån för minskning av lå-
neskulden. 
 
Koncernkonto 
 
Kommunen och de helägda kommunala bolagens likvida medel och be-
talningsflöden ska samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem i 
bank. 
 
Ekonomichefen i kommunen ansvarar för att likviditetsplanering ge-
nomförs löpande för att skapa underlag för effektiv hantering av under- 
och överskottslikviditet.  
 
Underskottslikviditet 

 
Om underskottslikviditet uppstår ska ekonomichefen ta upp lån genom 
att använda avtalade krediter eller på annat sätt låna på högst ett år. 
 
Överskottslikviditet 

 
Placering av överskottslikviditet ska inte ske med längre löptid än ett år 
såvida inte särskilda skäl föreligger. 
 
Kortfristig överlikviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller i 
tillåtna instrument och hos godkända motparter enligt avsnitt 8. Place-
rade medel ska kunna omvandlas till likviditet genom försäljning inom 
tre bankdagar. 
 
För att minska motpartsrisken bör placeringar spridas mellan olika 
emittenter.  
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4. Finansiering och riskhantering 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ramar för kommunkoncernens lång-
siktiga upplåningsbehov. Godkända former för upplåning och god-
kända motparter framgår av avsnitt 8. 
 
All upplåning för kommunkoncernen ska beredas och samordnas av 
kommunens ekonomichef för att ge största möjliga samordnings-, stor-
leks- och säkerhetsfördelar. All upplåning verkställs av kommunens re-
spektive bolagens firmatecknare. 
 
Refinansieringsrisk 
 
Eftersom merparten av kommunens och de kommunala bolagens inve-
steringar har en lång ekonomisk livslängd och huvudsakligen utgörs av 
anläggningstillgångar bör finansieringen ha en långsiktig kapitalbind-
ning för att minska refinansieringsrisken. Därför bör högst 20 % av lå-
neskulden förfalla varje år. 
 
För att minska finansieringsrisken bör kapitalbindningen i låneportföl-
jen spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. 
 

 
Ränterisk 
 
För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen 
spridas över tid enligt tabellen nedan. 
 
Löptid Normalvikt Minsta vikt Högsta vikt 
Kortare än 1 år 40 % 30 % 50 % 
1 – 3 år 15 % 10 % 25 % 
3 - 5 år 15 %   5 % 25 % 
5 – 7 år 15 %   5 % 25 % 
7 – 10 år 15 %   5 % 25 % 
Snitträntebindning, år  3,1  2,0  4,0 
 

Kapital-
bindning 

<1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 
år 

Maximalt 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 
Minimalt 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Valutarisk 
 
Placering eller upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillå-
ten.  
 
Betalningsflöden i annan valuta än svenska kronor ska kurssäkras om 
de uppgår till ett värde motsvarande 1 000 000 SEK eller mer. 
 
5. Borgen 
 
Endast kommunfullmäktige får fatta beslut om borgen. Kommunfull-
mäktige ska ha en mycket restriktiv inställning till borgensengagemang 
utanför kommunkoncernen. 
 
Kommunala bolag 

 
De kommunala bolagens borgensram ska prövas i samband med beslut 
om budget för kommande år. Vid omsättning/konvertering av lån be-
höver inte nytt borgensbeslut fattas om utrymmet finns i befintlig bor-
gensram. 
 
6. Ansvarsfördelning 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, vilket 
innebär att fullmäktige ska besluta om: 
• riktlinjer för kommunkoncernens finansverksamhet 
• tillåtna former och godkända motpartner vid placering och upplå-

ning 
• ramar för kommunens långsiktiga upplåningsbehov 
• ramar och villkor för borgen till kommunala bolag 
• borgensavgift 
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente ansvar för hela kommu-
nens utveckling och ekonomiska ställning. Det innebär att styrelsen har 
ansvar för att löpande analysera kommunens ekonomi och vid behov 
initiera åtgärder. Kommunledningsförvaltningen/ekonomi bistår 
kommunstyrelsen i sitt arbete med att analysera kommunens ekonomi. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar om: 
• upptagande av lån över 2 år inom av kommunfullmäktige fast-

ställda budgetramar 
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Ekonomichefen  
Ekonomichefen beslutar om: 
• upptagande av lån till och med två år inom av kommunfullmäktige 

fastställda budgetramar 
• upptagande av lån med högst ett års löptid för att minska likvidi-

tetsunderskott 
• uppsägning av befintliga lån för att ersätta dessa med nya enligt 

dessa riktlinjer 
• genomföra placeringar av likvida medel enligt dessa riktlinjer 

 
7. Rapportering 

 
Rapportering av finansverksamheten sker enligt fastställda riktlinjer 
för den ekonomiska processen. Se separata riktlinjer. 
 
8. Instrument och motparter 
 
Placering 
 
Vid placering av överlikviditet är följande instrument tillåtna: 

• räntebärande värdepapper 
• bankinlåning 

 
Vid placering av överlikviditet är följande motparter godkända: 

• svenska staten 
• svenska kommuner och landsting 
• av kommunen hel- eller delägda bolag 
• svenska banker (står under den svenska finansinspektionen) 
• Kommuninvest 

 
Upplåning 
 
Vid upplåning är följande instrument tillåtna: 

• checkkredit 
• reverslån 

 
Vid upplåning är följande motparter godkända: 

• svenska kommuner och landsting 
• av kommunen hel- eller delägda bolag 
• svenska banker (står under den svenska finansinspektionen) 
• av svenska banker helägda bolag 
• Kommuninvest 
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Derivat 
 
Derivat kan användas för att minimera risker eller justera räntebind-
ningen i portföljen. Alla derivat ska vara kopplade till en underlig-
gande placering eller upplåning. Andra derivat än ränteswappar och 
räntetak bör användas med stor restriktivitet mot bakgrund av att det 
krävs mycket god finansiell kunskap för att kunna värdera dem. 
 
Följande ränte- och valutaderivat är godkända: 

• ränteswap 
• FRA (Forward Rate Agreement) 
• räntetak 
• räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv) 
• valutaswap 
• valutatermin 

 
För derivattransaktioner är följande motparter godkända: 

• svenska banker (står under den svenska finansinspektionen) 
• av svenska banker helägda bolag 

 
9. Referenser 

 
Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning 
0:9 Ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 
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§ 205 Dnr 2014.282 612 

Information om gymnasieutredningen 

Karin Holmquist, chef för framtids- och utvecklingsförvaltningen, 
redovisar gymnasieutredningen. 

Underlaget till rapporten bygger på kommunens egna uppgifter men 
också på nationella styrdokument och rapporter samt officiell statistik. 
Skolans elever och personal, några företagare och en rektor från grund-
skolan har lämnat värdefulla synpunkter.  

För att få ett relevant underlag har också fyra enkäter genomförts. 

Utifrån utredningen föreslår framtids- och utvecklingsförvaltningen 
kommunstyrelsen att besluta : 

• Hjalmar Strömerskolan, inom ramen för de besparingar som
redovisats vid nedläggning av Restaurang- och livsmedelspro-
grammet och Estetiska programmet (963 000 kronor), genomför
nedanstående åtgärder under 2015:

• Marknadsföring och information 200 000 kr 
• Internationellt samarbete 200 000 kr 
• Administrativt stöd 100 000 kr 
• Elevcoach, 480 000 kr 

• Lämna ett tilläggsanslag för 2015, på 400 000, kronor till fram-
tids- och utvecklingsförvaltningen för att genomföra trafikun-
dervisning.

Beredning 

Arbetsutskottet § 158/2014 

Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar i enlighet med framtids- och utvecklingsför-
valtningens förslag med tillägget att medel för trafikundervisning anvisas 
ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter för 2014. 

Justering (sign) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2014-09-16 19 

§ 205 forts. Dnr 2014.282 612 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Hjalmar Strömerskolan, inom ramen för de besparingar som redovi-
sats vid nedläggning av Restaurang- och livsmedelsprogrammet och
Estetiska programmet (963 000 kronor), genomför nedanstående åt-
gärder under 2015:

Marknadsföring och information 200 000 kronor 
Internationellt samarbete 200 000 kronor 
Administrativt stöd 100 000 kronor 
Elevcoach 480 000 kronor 

2. Framtids- och utvecklingsförvaltningen beviljas ett tilläggsanslag för
2015, på 400 000, kronor för att genomföra trafikundervisning.

3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
utgifter 2014.

_____ 

Justering (sign) 
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§ 206 Dnr 2012.07 292 

Sporthall 

Önskemål om och behov av en ny idrottshall i Strömsund har funnits 
länge. 2011 lämnades ett medborgarförslag om en ny sporthall. En refe-
rensgrupp har tagit fram ett alternativ till hall som idrotten ställer sig 
bakom. 
 
Olika förslag till lokalisering har prövats men referensgruppen föreslår en 
placering i anslutning till Dunderhallen. Då skapas ett komplett idrotts- 
och eventområde med Dunderhallen, nya idrottshallen, skyttehallen och 
Strömvallen.  
 
Byggnation av en ny idrottshall innebär ett stort ekonomisk åtagande. 
Lånet till investeringen för själva byggnationen och den dagliga driften 
kräver ett kommunalt åtagande.  
 
Olika typer av stöd vid byggnationen är viktigt och torde vara enklast att 
dra nytta av om någon annan än kommunen, t.ex. ”idrotten” bygger och 
driver hallen.  
 
Möten med idrotten och näringslivet har gett följande principiella lösning: 

 
1. Idrotten (IFK Strömsund) skapar en organisation för byggnation och 

drift av idrottshallen.  
 
2. För att bidra till byggnationen stödjer näringslivet byggnationen och 

driften på olika sätt. 
 
3. Under förutsättning att 1 och 2 ovan löses kan Strömsunds kommun 

ge borgen för lånat belopp och teckna ett långsiktigt hyresavtal för 
driften av idrottshallen.  

 
För att IFK Strömsund ska kunna gå vidare i sitt åtagande behöver de ett 
beslut från Strömsunds kommun om borgen och långsiktigt hyresavtal. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 161/2014 
 

Justering (sign) 
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§ 206 forts. Dnr 2012.07 292 

Yrkande 

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

1. Strömsunds kommun ställer sig positiv till ett borgensåtagande för 
lån till sporthallen samt ett långsiktigt hyresavtal.  

 
2. Det är av yttersta vikt att investeringskostnaden blir så låg som  
 möjligt. 
 
_____  
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 207 Dnr 2014.269 101 

Skrivelse från Rättvis demokrati 

Skrivelse har inkommit från Rättvis demokrati. Bilaga 
 
Arbetsutskottet diskuterar skrivelsen och lämnar förslag på svar till skri-
velse. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 162/2014 
 
Yrkande 

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

Upprättat förslag till svar på skrivelse antas. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Rättvis demokrati 
 
 

  

Justering (sign) 
  







 
  

SVAR 
 
2014-09-05 

  
 
 

Kommunstyrelsen   
     

 
 
Svar till Rättvis demokratis skrivelse 
Representanter för Rättvis demokrati har i en skrivelse daterad 2014-05-15 
ställt några frågor som berör engagemanget för den demokratiska proces-
sen. 
 
Fn pågår också en utredning om en ny kommunallag. Detta kan innebära 
att kommunens ställningstagande i svaren kan komma att förändras då 
lagen trätt i kraft. 
 
 
Frågor med svar 
 
1 Varför slutade man sända kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
möten på webben. 
 
Det har aldrig sänts några kommunstyrelsemöten. Det har gjorts ett försök 
med sändning av kommunfullmäktige. Det system som då användes och 
de system som funnits fram till nu har bedömts som alltför kostsamma.  
Det finns dock nu enklare teknik som skulle kunna möjliggöra efterhands-
sändning av kommunfullmäktige till låg kostnad. 
 
2 Frågor kring insändare 
 
Insändarna berör verksamheten i andra kommuner varför dessa är svåra 
att direkt kommentera. 
 
3 fråga kring annonsering samt arvoden till allmänhet som deltar vid mö-
ten. 
 
Kommunfullmäktiges möten annonseras i lokal media. Kommunstyrel-
sens möten är inte offentliga men sammanträdestider framgår av möteska-
lender. Dessutom finns såväl kallelser som protokoll att ta del av via hem-
sidan. 
 
Andemeningen i brevet och frågorna handlar också om demokrati och en-
gagemang. 
 
Vårt demokratiska system bygger på den representation respektive parti 
får vid valen var fjärde år. 
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SVAR 
 
2014-09-05 

  
 
 

Kommunstyrelsen   
     

 
Partiernas och de valda ledamöternas uppgift är att lyssna på medborgar-
nas synpunkter och sammanvägt med partiprogrammet föra fram detta 
vid fullmäktige, styrelser och nämnder. 
 
Därför avstyrks förslaget att allmänheten ges möjlighet att delta och yttra 
sig vid kommunens nämnd- eller styrelsemöten. Därmed faller även frå-
gan om arvoden. 
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§ 208 Dnr 2014.280 373 

Remiss – angående vägledning för kommunal tillstyrkan vid 
tillståndsprövning av vindkraftverk enligt 16 kap 4 § miljö-
balken 

Remiss har inkommit från Energimyndigheten angående vägledning för 
kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk enligt 16 
kap 4 § miljöbalken. 
 
Miljö- och byggavdelningen har lämnat förslag till yttrande. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 163/2014 
 
Yrkande 

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

Upprättat förslag till yttrande antas. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Energimyndigheten 
 

  

Justering (sign) 
  



 
 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE  Sidan 1 av 1 
2014-08-29 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2014.280  373 

Utredare/handläggare 
Tomas Hedin 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Yttrande 

Yttrande angående Energimyndighetens remiss om vägledning för kom-
munal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk enligt 16 kap 
4 § miljöbalken, Energimyndighetens dnr 2014-0119 
 
Sammanfattning av ärendet  

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans med Sveriges 
kommuner och Landsting samt Nätverket för vindbruk arbetat fram en 
vägledning för hur beslut rörande tillstyrkan av vindkraftverk enligt 16 
kap 4 § miljöbalken bör hanteras i kommunen.  Vägledningen berör även 
på vilka grunder beslutet fattas, vad som bör och vad som inte bör tas i 
beaktning vid bedömning om tillstyrkan eller ej. 
 
Rekommendationerna utgår från att beslutet tas utifrån vad kommunen 
anser vara lämplig markanvändning med anledning av kommunens 
planmonopol. Beslutet tas utifrån redovisade handlingar och skall bedö-
mas utifrån dessa. Det är därför inte lämpligt att i beslut om tillstyrkan 
skriva in villkor för sitt ställningstagande. Det är direkt olämpligt att ta 
med frågor om ekonomisk ersättning, bygdepeng eller andra kompensat-
ionsåtgärder i beslut om tillstyrkan. Frågor om utformning, begränsning-
ar utifrån miljö- och hälsoskyddsperspektiv eller andra inskränkningar på 
sökt vindpark är en fråga för miljöprövningen där kommunen är remiss-
instans och skall inte behandlas i beslut om tillstyrkan. 
 
 
Beslut och motivering 

Strömsunds kommun har ingen erinran mot föreslagen vägledning. 
Kommunen har vid beslut om tillstyrkan arbetat på det sätt som beskrivs 
i rekommendationen. 
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§ 209 Dnr 2014.240 100 

Remiss – om nya regler om upphandling 

Strömsunds kommun är en av 25 kommuner som utsetts till remissinstans 
inför implementerandet av dels genomförandeutredningens slutsatser, 
dels de nya EU-direktiven i svensk lagstiftning. 
 
Camilla Hulkki upphandlingssamordnare har upprättat förslag till ytt-
rande. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta 
att yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Socialdepartementet 
 

  

Justering (sign) 
  



 
  

YTTRANDE 
 
2014-09-18  

  
 
Dnr 2014.240, 100 

   
     

 Socialdepartementet  
 
 103 33 Stockholm 
 
 
 
Nya regler om upphandling, Ds 2014:51, SOU 2014:51 
(Ert dnr S2014/5303/RU) 
 
Sammanfattning 

• Upphandlingslagarna ska fortsättningsvis ha stadgande om mil-
jöhänsyn och sociala hänsyn. 

• Definitionen av separata operativa enheter måste förtydligas. 

• Utökad flexibilitet i upphandlingsförfarandena. 

• Det ska i lagtexten framgå att fysiska personers behov och öns-
kemål kan vara kriterier i avropsordning i ramavtal. 

• Bestämmelserna om märken är för hårt reglerade. 

• Statistik ska inhämtas via annonser, inte via inlämning från upp-
handlade myndigheter. 

• Reglerna för reserverade kontrakt införs i svensk lagstiftning. 

• Reglerna för reserverade kontrakt för vissa tjänster införs i 
svensk lagstiftning. 

• Lägsta pris ska fortfarande vara tillåtet som utvärderingsgrund. 

• Reserverade kontrakt för vissa tjänster bör införas i lagstiftning-
en. 

 
Allmänt 
Strömsunds kommun anser att lagstiftningen för upphandling i stora 
delar fortfarande är för komplex och önskar i framtiden en mer för-
enklad lagstiftning.  
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Ds 10.3 Målsättningsstadgande om miljöhänsyn och sociala hänsyn 
Strömsunds kommun tillstyrker utredningens förslag om att lagarna 
ska innehålla ett målsättningsstadgande om miljöhänsyn och sociala 
hänsyn, men önskar också ett tydligare stöd i hur framförallt sociala 
hänsyn ska tas i upphandlingar. 
 
Ds 11.2.1 Beräkning av värdet för separata operativa enheter 
Strömsunds kommun anser att definitionen av en separat operativ en-
het bör förtydligas, vilka kriterier av självständighet ska finnas för att 
det ska antas vara en separat operativ enhet. Med den höjda direktupp-
handlingsgränsen och ett centraliserat direktupphandlingsansvar så 
skulle många skolor, vårdhem, mm, kunna tänkas omfattas av detta. 
 
Ds 12 Upphandlingsförfaranden 
Strömsunds kommun tillstyrker förslagen om nya bestämmelser om 
upphandlingsförfaranden och välkomnar den ökade möjligheten att 
använda förhandlat förfarande men önskar ännu mera frihet för den 
upphandlade myndigheten att välja lämpligt förfarande. Det här områ-
det känns onödigt reglerat, alla bör kunna förhandla oavsett förfarande 
och det behövs då betydligt färre förfaranden – öppet, selektivt, kon-
kurrenspräglad dialog. 
 
Ds 13.2 Avropsordning ramavtal 
Strömsunds kommun anser att det är viktigt att det i lagtexten framgår 
att fysiska personers behov och önskemål kan utgöra kriterier för för-
delningsnyckel i ett ramavtal. För kommunen handlar detta t ex om so-
cialtjänsten och HVB där individens enskilda behov måste sättas först. 
 
Ds 16.3 Märken 
Strömsunds kommun anser att den föreslagna bestämmelsen har så 
många villkor att det i praktiken blir omöjligt att kräva ett visst märke, 
så vitsen med bestämmelsen torde falla bort. 
 
Ds 22.2 Statistikinsamling 
Strömsunds kommun avstyrker förslaget att upphandlande myndig-
heter årligen ska lämna uppgifter om de volymer som genererats av 
kontrakt upphandlade enligt LOU/LUF/LOV. 
 
Upphandlingslagstiftningen har inte blivit enklare under åren och 
kommunerna lägger idag mer och mer resurser på detta område. Att 
dessutom skapa ett merarbete att årligen rapportera inköpsvolymer till 
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en central myndighet är visserligen ett försök att förbättra statistiken 
över upphandlingsvolymer, men tyvärr inget lämpligt förslag. 
 
Inför varje upphandling görs uppskattningar av snittvolymen under de 
senaste åren samt förväntad volym kommande år och detta läggs i 
upphandlingsdokumentationen. Alltså finns denna statistik att utläsa 
redan idag i annonserna. 
 
SOU 3.3.4 Reserverade kontrakt 
Strömsunds kommun anser att möjligheten att införa reglerna om re-
serverade kontrakt i svensk lagstiftning ska tas tillvara och tillstyrker 
därför utredningens förslag till lagtext. Möjligen bör uttrycket ”miss-
gynnade personer” bytas ut mot något tydligare, t ex personer som är 
beroende av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsstöd eller liknande. 
 
SOU 11.3 Reserverade kontrakt för vissa tjänster 
Strömsunds kommun avstyrker utredningens förslag att inte införa be-
stämmelserna om reserverade kontrakt för vissa tjänster. Även om den 
praktiska tillämpningen är smal så kan detta ändå vara lättnader i att 
stimulera det lokala näringslivet med avknoppningar av offentlig verk-
samhet till t ex personalkooperativ. Ett treårigt kontrakt kan vara det 
som behövs för att våga satsa på egen verksamhet. 
 
SOU 9.2 Tilldelningskriterier 
Strömsunds kommun tillstyrker förslaget att inte införa begränsningen 
att inte tillåta utvärderingsgrunden lägsta pris. Lägsta pris är på inget 
sätt enbart upphandling baserat på enbart priset; krav på kvalitet på 
produkter och tjänster är ofta obligatoriska och därför är det inte sällan 
betydligt högre krav i de upphandlingar där lägsta pris används än när 
man utvärderar enligt det ekonomiskt mest fördelaktiga eftersom det 
då inte går att uppfylla vissa kvalitetskrav mer eller mindre utan de 
måste vara uppfyllda för att anbudet ska gå vidare till utvärdering mot 
lägsta pris. Detta är en vanlig missuppfattning och vi är nöjda att ut-
redningen kommit till denna slutsats. 
 
 
I detta ärende har Kommunstyrelsen beslutat. Upphandlingssamord-
nare Camilla Hulkki har varit föredragande.  
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§ 210 Dnr 2014.76 253 

Gäddede 1:306 

Efter att Uddebo försålts till SGT i Jämtland AB återstod att hantera en 
byggnad på fastigheten som förhyrts av en privatperson under en längre 
tid. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2014 att kommunen svarar för 
ut- styckning av mark för byggnaden. Byggnaden med tillhörande mark 
skulle fortsatt ägas av kommunen och förhyras av nuvarande hyresgäst. 
 
Reaktioner på beslutet inkom från såväl hyresgästen som köparen av fd 
Uddebo där båda parter beskrivit de farhågor de ser med den beslutade 
lösningen. 
 
Efter diskussioner med parterna är ett gemensamt förslag att kommunen 
avstår avstyckning för bildandet av egen fastighet. Istället arrenderar 
kommunen mark för byggnaden och tomt till denna av  
SGT i Jämtland AB och hyr fortsatt ut byggnaden och markområdet till 
hyresgästen. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Kommunen avstår avstyckning ur fastigheten Gäddede 1:306, för bildning 
av ny fastighet för kommunens räkning, vilken i sin helhet övergår i SGT i 
Jämtland AB:s ägo. 
 
Arrendeavtal upprättas mellan kommunen och SGT i Jämtland AB avse-
ende markområde för den aktuella byggnaden inklusive tomt. 
 
Kommunen hyr även fortsatt ut byggnaden och det arrenderade mark-
området till nuvarande hyresgäst. 
 
Yrkande 

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

Justering (sign) 
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§ 210 forts. Dnr 2014.76 253 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen avstår avstyckning ur fastigheten Gäddede 1:306, för 
bildning av ny fastighet för kommunens räkning, vilken i sin helhet 
övergår i SGT i Jämtland AB:s ägo. 

 
2. Arrendeavtal upprättas mellan kommunen och SGT i Jämtland AB 

avseende markområde för den aktuella byggnaden inklusive tomt. 
 
3. Kommunen hyr även fortsatt ut byggnaden och det arrenderade 

markområdet till nuvarande hyresgäst. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
 

 
 

  

Justering (sign) 
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Kommunstyrelsen 2014-09-16 27 

§ 211

Delegationsbeslut 

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut §§ 147-164/2014.

b) Ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyfts delegationsbeslut om place-
ringar (nr 2/2014) 

c) Gatu- och markingenjör Thord Engströms delegationsbeslut om parke-
ringstillstånd (nr 12-23/2014). 

d) Kommunchef Anders Anderssons delegationsbeslut om bidrag till
marknadsföring, max 5 000 kronor (nr 4-5/2014). 

Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

_____  

Justering (sign) 
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§ 212 

Delgivningar 

a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
Budget 2014  300 000:- 
Anvisat t.o.m § 192/2014 174 000:- 

Kvarstår  126 000:- 
 
 
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
Budget 2014   1 500 000:- 
Anvisat t.o.m. § 192/2014 975 000:- 

Kvarstår  525 000:- 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
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