
   

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

 

 Kommunstyrelsen   2013-09-24  Blad 1 (46) 

Plats och tid  Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-16.00 

Beslutande  Gudrun Hansson (s), ordförande 
  Susanne Hansson (s) 
  Lennart Oscarsson (s) 
  Malin Axelsson (s) 
  Jan-Olof Andersson (m) 
  Lars-Eric Bergman (m) 
  Karin Stierna (c) 
  Göran Espmark (c) 
  Ragnar Lif (c) 
  Göran Edman (rd) 
  Sture Danielsson (s), tjg ersättare 
  Ulf Sjölén (s), tjg ersättare 
  Inger Vigren (s), tjg ersättare 
  Kerstin Sjöberg (v), tjg ersättare, §§ 217-249 
  Leif Johansson (v), tjg ersättare 

Övriga  Inez Wiberg, kommunsekreterare 

Närvarande   Anders Andersson, kommunchef, § 235, 236, 242 
  Elisabeth Olsson Hedin, miljö- och byggavdelningen, § 245 
  Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 247, 248 
  Gudrun Eriksson, kommunledningsförvaltningen, § 247, 248 
  Birgitta Ohlson, kommunledningsförvaltningen, § 247,248 
  Peter Moberg, polisen, § 218 
  Jonas Annerud, polisen, § 218 

Utses att justera  Jan-Olof Andersson 

Justeringens  Kommunkansliet, Strömsund, 2013-09-26 
plats och tid 

 Sekreterare ............................................................. Paragraf  217-253 
  Inez Wiberg 
 Ordförande .............................................................                     
   Gudrun Hansson 
 

 Justerare ............................................................. 
  Jan-Olof Andersson 
  

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

Organ  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2013-09-24 

Datum då anslag sätts upp 2013-09-26  Datum då anslag tas ned  2013-10-18 

Förvaringsplats  Kommunkansliet, Strömsund 

Underskrift  ............................................................. 
  Inez Wiberg 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-09-24  2  
     

     
§ 217 

Föredragningslista 

Följande ärenden läggs till i föredragningslistan efter punkt 30. 
 
* Försäljning av Uddebo/hälsocentralen Gäddede 1:306 och Gäddede 
1:136 
 
* Försäljning av Gäddede 2:36, GELAB 
 
* Yttrande på remiss om ungdomspolitik 
 
_____  
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 218 

Information från Polisen 

Peter Moberg och Jonas Annerud, polisen, informerar om polisens orga-
nisation. Idag har polisen fem områden i Jämtland där område Norr är 
Strömsunds kommun. Idag finns sju poliser i detta område. 
 
Den 1 januari 2015 kommer polisen att sjösätta en ny organisation där po-
lisen blir en myndighet med sju regioner. De fyra nordligaste länen bildar 
då den norra regionen som kommer att ha sitt huvudkontor i Umeå. 
 
_____  
 

  

Justering (sign) 
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§ 219 Dnr 2013.90 812 

Svar på medborgarförslag om hinderbana och utegym 

Sölve Lundin har ställt ett medborgarförslag till Strömsunds kommun om 
att bygga en hinderbana och ett utegym någonstans i Strömsund. Bilaga 

Ordföranden har lämnat förslag till svar på medborgarförslaget. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 191/2013 
 
Yrkande 

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

Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
_____  
 
  

  

Justering (sign) 
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Medborgarförslag om hinderbana och utegym 

Sölve Lundin har ställt ett medborgarförslag till Strömsunds kommun där 
han föreslår att det byggs en hinderbana och utegym någonstans i Ström-
sund. 
 
Ett utegym i anslutning till någon av de motionsanläggningar som finns i 
Strömsund skulle vara ett positivt inslag och stimulera till ökad aktivitet 
hos våra invånare. Kommunens folkhälsoarbete går helt i linje med för-
slagsställarens intentioner.   
 
Lämpligt område för anläggningen kan anvisas av kommunen, men an-
svaret för utrustning och skötsel kan kommunen inte ta på sig. Förhopp-
ningsvis kan någon driftig idrottsförening i Strömsund åta sig ansvaret för 
anläggningen. 
 
Medborgarförslaget är därmed besvarat. 
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§ 220 Dnr 2013.217 735 

Svar på medborgarförslag om färdtjänst 

Agnetha Oscarsson har ställt ett medborgarförslag till Strömsunds kom-
mun om färdtjänst. Bilaga 

Ordföranden har lämnat förslag till svar på medborgarförslaget. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 192/2013 
 
Yrkande 

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

Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
_____  
 
 
 
  

  

Justering (sign) 
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Medborgarförslag om färdtjänsten 

Sedan kommunen överlåtit handläggningen och beslutsfattandet om färd-
tjänst och riksfärdtjänst till Regionförbundet har flera brukare uttryckt 
missnöje. Agnetha Oscarsson, som skrivit medborgarförslaget, vill att 
kommunstyrelsen tar initiativ och undersöker om det kan komma till 
stånd en förbättring som ger bättre förutsättningar för de personer som är 
beroende av färdtjänst. 
 
Kommunledningen har under våren 2013 haft möte med Regionförbundet 
för att diskutera de problem som brukare upplevt i samband med hand-
läggning och beslut om färdtjänstärenden. Kommunens tillgänglighetsråd 
har också varit engagerad i frågan och skickat sina synpunkter till RKM 
(Regionala kollektivtrafikmyndigheten). 
 
Tillgänglighetsrådet har meddelat kommunstyrelsen att de önskar att 
kommunen återtar handläggning och beslut om det inte blir någon för-
ändring i hanteringen. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 
2013 fick arbetsutskottet i uppdrag att föra en dialog med ansvariga på 
Regionförbundet om att ha lokala regler för färdtjänsten och riksfärdtjäns-
ten i Strömsunds kommun. De lokala reglerna har utformats som de rikt-
linjer som man tidigare hade i Strömsunds kommun. 
 
Ansvariga från Regionförbundet har bjudits in till kommunstyrelsens ar-
betsutskott den 10 september 2013.  
 
Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 
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§ 221 Dnr 2013.112 524 

Svar på medborgarförslag om bidrag till medborgare som an-
slutit till fibernät 

Ole Rönning Kristiansson med flera har ställt ett medborgarförslag till 
Strömsunds kommun om bidrag till medborgare som anslutit till fibernät 
i Strömsunds kommun. Bilaga 

Kommunchefen har lämnat förslag till svar på medborgarförslaget. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 193/2013 
 
Yrkande 

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

Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
 
 
 
  

  

Justering (sign) 
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Svar på medborgarförslag om bidrag till fibernät KF 1030424 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget innebär att varje hushåll som ansluter till fibernät skall få ett bi-
drag på 2 500 kr till anslutningsavgiften. 
 
Förslag svar 

Kommunen delar förslagsställarnas uppfattning att fiberutbyggnad är 
viktig. Engagemanget i er bygd är glädjande men också en förutsättning 
att få till en utbyggnad. 
 
Kommunen antog under våren 2013 en bredbandsstrategi som bla anger 
följande. 
 
8.3 Finansiering 
Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att så många som möjligt har tillgång 
till bredband av hög kvalitet oavsett var man bor. Bedömningen är att kostnader-
na för utbyggnad av fibernät till småorter och ren landsbygd är förhållandevis 
stora. 

• De geografiska förutsättningarna påverkar kostnadsnivån. Slutsatsen blir 
att en fortsatt utbyggnad i huvudsak inte är genomförbar utan stöd av of-
fentlig finansiering av något slag. 

• En utbyggnad och anslutning förutsätter också en egeninsats av hushåll 
och företag. En hög anslutningsavgift verkar dock avskräckande för dessa. 
Genom att ställa krediter till förfogande kan denna kostnad spridas t.ex. 
som förhöjda månadsavgifter under 5 år. 

 
I praktiken kommer detta att innebära att hushåll och företag i tätorter i 
huvudsak själva finansierar sin fiberanslutning.  
De olika stödmedel och kommunala medel som finns nyttjas i första hand 
för att möjliggöra utbyggnad på landsbygden. 
 
I den modell som blir aktuell då Strömsunds kommun blivit delägare i 
Servanet innebär det att hushållen ges möjlighet att sprida ut anslut-
ningskostnaden som en förhöljd månadavgift under de första 5-7 åren.  
 
Som framgår ovan nyttjas stödmedlen till gemensam nytta. Något ytterli-
gare bidrag är därför inte möjligt att lämna till enskilda hushåll. 
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§ 222 Dnr 2013.75 100 

Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut 

Karin Stierna, Göran Espmark, Ragnar Lif, Inga-Brith Nilsson och Gunnar 
Geijer, Centerpartiet, har lämnat en motion till Strömsunds kommun om 
att landsbygdssäkra politiska beslut i Strömsunds kommun. Bilaga 

Ordföranden har lämnat förslag till svar på motionen. Bilaga 

Beredning 

Arbetsutskottet § 194/2013 

Yrkanden 

* Gudrun Hansson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

* Karin Stierna (c) yrkar bifall till motionen.

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Karin  
Stiernas yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Reservationer 

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

Justering (sign) 



 

Till 

Kommunfullmäktige 

Landsbygdssäkra politiska beslut i Strömsunds kommun 
 
Centerpartiet strävar efter att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela landet. På 
landsbygden och i städerna, för kvinnor och män. Vi vill särskilt tillvarata landsbygdens 
unika potential och ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas av egen kraft och efter 
egen strävan. 
 
Landsbygden är en plats där konsekvenserna av politiska åtgärder ofta är annorlunda än i 
städer. Om politikens konsekvenser på landsbygden avviker från konsekvenserna i städerna 
måste politikens konsekvenser för landsbygden bedömas.  
 
Landsbygdskonsekvenserna kan gälla landsbygdsinvånarnas levnadsförhållanden, trivsel 
och hälsa, näringar och arbete, kompetens, boende, tjänster, infrastruktur, tillgänglighet och 
förbindelser.  
 
Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut för 
att de politiska konsekvenserna av ett beslut ska synliggöras för landsbygden. Det är nu dags 
att ta nästa steg och landsbygdssäkra de politiska beslut som tas i landsting och kommuner.  
 
Landsbygdsperspektivet kan enkelt vävas in i beslutsprocessen genom frågor som: Innebär 
beslutet att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden, innebär beslutet att det skapas 
fler eller färre jobb på landsbygden? Eller andra typer av frågor som är viktiga på den 
regionala agendan i ett längre perspektiv.  
Centerpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta  
 
att  
Strömsunds kommun inför landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut för att 
därigenom bidra till en hållbar utveckling på landsbygden. 
 
Strömsund 2013 -02-20 

 

Karin Stierna (c) Göran Espmark (c) Ragnar Lif (c) 

 

Inga-Brith Nilsson (c) Gunnar Geijer (c)  



  

FÖRSLAG TILL 
MOTIONSSVAR 
 
2013-08-13 
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Motion om att landsbygdssäkra politiska beslut 

Centerpartiet har i en motion den 20 februari 2013 föreslagit att Ström-
sunds kommun ska införa landsbygdssäkring av alla politiska beslut för 
att därigenom bidra till en hållbar utveckling på landsbygden. 
 
Det är positivt att regeringen inser att de beslut som fattas på nationell 
nivå kan få andra konsekvenser för glesbefolkade områden på landsbyg-
den jämfört med de större städerna. Bredbandsutbyggnaden är ett exem-
pel. Marknadskrafterna i Norrlands inland är inte så starka vilket innebär 
att de operatörer som bygger ut i städerna inte är särskilt intresserade av 
de glest befolkade områdena i norr som därmed drabbas av de politiska 
beslut som fattats nationellt.  
 
Det politiska arbetet i kommunen fokuserar ständigt på att skapa förut-
sättningar för hållbar tillväxt och utveckling i vår kommun och i vår regi-
on. Fast telefoni och bredband med hög kapacitet är exempel på den poli-
tiska ledningens arbete för att säkra förutsättningarna för näringsliv och 
service på landsbygden.  
 
Att ständigt agera och protestera när service såsom post, polis och övrig 
myndighetsutövning centraliseras av den borgerliga regeringen är vardag 
i det kommunalpolitiska arbetet. Att anta denna motion vore som att slå in 
öppna dörrar då det är ett ständigt pågående arbete att skapa förutsätt-
ningar för en positiv och hållbar utveckling av landsbygden. 
 
Motionen avslås. 
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§ 223 Dnr 2013.286 003  

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 - 2015 

Strömsunds kommun ska, enligt ”Lag (2006:544) om kommuners och lands-
tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered-
skap”, analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa inom 
kommunens geografiska område i fredstid. Analysresultatet ska samman-
ställas i en risk- och sårbarhetsanalys, som gäller för hela mandatperio-
den. 
 
Syftet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys är att beskriva vilka 
händelser som kan inträffa inom kommunens geografiska ansvarsområ-
de, vilka konsekvenser det kan få för samhället samt identifiera vad som 
kan göras för att förebygga och hantera riskerna.  
 
Risk- och sårbarhetsanalysen ska skickas till länsstyrelsen. Den ska ses 
över årligen under andra kvartalet och revideras om det har skett några 
förändringar. Ändringar ska rapporteras till länsstyrelsen under septem-
ber månad. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 195/2013 
 
Yrkande 

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

Upprättat förslag till risk- och sårbarhetsanalys fastställs. Bilaga 
 
_____  
 
  

  

Justering (sign) 
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0. Bakgrund 
 
Strömsunds kommun ska, enligt ”Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap”, analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa 
inom kommunens geografiska område i fredstid. Analysresultatet ska 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys, som gäller för hela man-
datperioden. 
 
Syftet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys är att beskriva vilka 
händelser som kan inträffa inom kommunens geografiska ansvarsom-
råde, vilka konsekvenser det kan få för samhället samt identifiera vad 
som kan göras för att förebygga och hantera riskerna.  
 
Risk- och sårbarhetsanalysen ska skickas till länsstyrelsen. Den ska ses 
över årligen under andra kvartalet och revideras om det har skett några 
förändringar. Ändringar ska rapporteras till länsstyrelsen under sep-
tember månad. 
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1. Övergripande beskrivning av kommunen 

 
Allmänt 
Kommunen är den nordligaste av Jämtlands läns åtta kommuner. Den 
gränsar till tre andra kommuner i Jämtlands län; Ragunda, Östersund 
och Krokom. I norr gränsar kommunen mot Västerbotten och i nord-
väst mot Norge. Riksgränsen består av fjäll med några vägövergångar.  
 
Lokalkännedomen hos politiker och tjänstepersoner är stor, vilket är en 
tillgång när samhällets resurser sätts på prov vid olika händelser. 
 
Geografi och natur 
Strömsunds är landets till ytan sjätte största kommun, med en yta på  
11 780 km2, varav 1 315 km2 vatten. Den till arealen stora kommunen 
har flera olika naturtyper. Längst i nordväst, med gräns mot Norge, 
finns storslagen fjällnatur. Fjällen är relativt låga med få toppar över  

1 200 meter. Fjällnaturen övergår i förfjällsterräng med delvis sjöfyllda 
nordväst–sydostliga dalar. Genom Ströms Vattudals 16 mil långsträckta 
sjösystem rinner Faxälven, som ingår i Ångermanälvens avrinningsom-
råde, vidare mot sydost. Vidsträckta slättområden i form av skog- och 
myrmarker finns mellan fjällkedjan och urbergets skogklädda 
bergskullterräng längst i öster. Framför allt i kommunens södra del 
finns näringsrik, odlingsbar jord.  
 
Befolkning 
I Strömsunds kommun bor drygt 12 000 personer. Befolkningstätheten 
är låg, drygt 1 invånare/km2. Omkring 60 % av befolkningen bor i tät-
orter, vilket innebär att det finns det stora obebodda områden i kom-
munen. Centralorten, Strömsund, med knappt 3 600 invånare, är belä-
gen vid Ströms Vattudal. Andra större tätorter är Hammerdal (ca 1 000 
inv), Backe (ca 600 inv), Hoting (ca 600 inv) och Gäddede (ca 400 inv).  
10 % av befolkningen är boende i små byar (50 – 200 inv) och 30 % i 
ännu glesare befolkade områden. 
 
Näringsliv 
Näringslivet, med ca 1 100 företag, har stor branschbredd och ett starkt 
lokalt engagemang. Tyngdpunkten är främst inom betong, bilhandel, 
elektronik, gummi, handel, IT, livsmedel, mekanik, skog, trä och tu-
rism. Det är en stor spännvidd med allt från ekologiskt prisbelönta tu-
ristföretag till världsledande verkstadsföretag. Många av företagen är 
marknadsledande inom sina branscher. Företagen samverkar och stöt-
tar varandra med stor insikt om att alla måste hjälpa till i utvecklingen 
av samhället. Resultatet av detta är att det finns många nyföretagare 
och utvecklingsgrupper. Även vindkraft och dammsäkerhetsinvester-

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4ll
http://sv.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6ms_Vattudal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fax%C3%A4lven
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4tt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Myr
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ingar sätter sin prägel på det lokala näringslivet. Service- och tjänste-
näringarna är stora och största arbetsgivare är kommunen själv. 
 
Infrastruktur 
Genom kommunen passerar E45 i nord-sydlig riktning, en europaväg 
från Gelas på Sicilien till Karesuando i norra Sverige. Väg 342 sträcker 
sig från kommunens östra till dess västra delar. Inlandsbanan ger till-
gång till järnvägskapacitet i kommunen. Kommunens viktigaste flyg-
platser är Åre-Östersunds flygplats och Vilhelmina flygplats.  
 
Elnätet har vädersäkrats av nätägare i viss omfattning och gett möjlig-
het till förstärkning av fibernäten inom kommunen. 

 
 
2. Arbetsprocess och metod 
 
Ledning 
Strömsunds kommun har en utsedd säkerhetssamordnare och en kris-
beredskapsgrupp med representanter för samtliga verksamheter och 
kommunala bolag. Representanterna har utsetts av respektive verk-
samhets chef. 
 
Riskidentifiering 
Arbetet inleddes med att varje verksamhet gjorde en bedömning av sin 
egen verksamhet. Utifrån verksamheternas inventering identifierade 
krisberedskapsgruppen gemensamt fjorton händelser som avsevärt på-
verkar någon eller några av verksamheterna inom kommunens geogra-
fiska område. 
 
Riskvärdering 
För varje identifierad händelse har sannolikheten för att händelsen ska 
inträffa och vilken konsekvens den får bedömts.  
 
För risk- och sårbarhetsanalyser har metoden Ibero använts. Vid sy-
stemsäkerhetsanalyser har verktyget BITS plus (från MSB) använts. 
 
Djupanalys 
En djupare analys har gjorts för ett begränsat antal allvarliga risker som 
kan få oacceptabla följder för kommunens verksamhet och de kvinnor 
och män, flickor och pojkar som bor eller vistas i kommunen. 
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3. Samhällsviktig verksamhet 
 
Inom kommunens egen verksamhet har nedanstående verksamheter 
identifierats som samhällsviktiga: 

• Kommunal ledning – krisledning och kriskommunikation 
• IT - servrar och nätverk 
• Vatten- och avloppsverk 
• Vård och omsorg 
• Skola och förskola 
• Fjärrvärmeverk och -nät 

 
Inom kommunens geografiska område har nedanstående verksamheter 
med annan huvudman än kommunen identifierats som samhällsvikti-
ga: 

• Elförsörjning: Vatten- och vindkraftproducenter, nätägare 
• Vård: Landstingets och privata vårdgivares mottagningar 
• Drivmedelsförsörjning: Bensinstationer 
• Tele- och TV-kommunikation: Master 
• Finansiella sektorn: Banker 
• Polis: Polisstationen 
• Räddningstjänsten: Brandstationer 
• Läkemedelsdistribution: Apotek och butiker som säljer eller läm-

nar ut läkemedel 
 

 
4. Risker, sårbarheter och kritiska beroenden 
 
4.1 Identifiering och värdering av risker, sårbarheter 

Kommunens krisberedskapsgrupp har gemensamt identifierat fjorton 
händelser som avsevärt påverkar någon eller några av verksamheterna 
inom kommunens geografiska område.  

 
För varje identifierad händelse har sannolikheten för att händelsen ska 
inträffa och vilken konsekvens den får bedömts på en femgradig skala 
där ett är mycket liten/låg och fem är mycket hög.  
 
Bedömningarna har sammanställts i en riskmatris, som visar hur hän-
delserna bör hanteras. 
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Långvarigt strömavbrott 
Flera av de identifierade händelserna, t ex långvarigt oväder/storm 
vintertid, innebär enligt erfarenhet också ofta ett strömavbrott. Konse-
kvenserna blir svårare ju längre händelsen pågår. IT, tele och värmedis-
tribution kommer att påverkas redan efter ett mycket kort avbrott. 

 
För kommuninvånarna kommer det största problemet bli att värma sina 
bostäder samt i förlängningen även problem med vatten och avlopp. 
Andra konsekvenser är risken för drivmedelsbrist, uthålligheten i mo-
bilnätet samt problem med ekonomiska transaktioner. 
 
En utmaning för kommunen vid kris är klara av informationen. Infor-
mation och larm är beroende av el, tele och IT. 
 
För att minska sårbarheten från ett långvarit elavbrott bör följande åt-
gärder vidtas: 
• Information till allmänheten om vilka förberedelser alla kan göra för 

att klara ett långvarigt strömavbrott 
• Inventering av och förberedelser för uppsamlingsplatser 
• Säkerställa att reservkraftverk är funktionsdugliga 
• Införskaffande av reservkraft till kommunkontoret 
 
 
Händelser och bedömning av sannolikhet och konsekvens 
 
Nr Händelse Sanno-

likhet 
Konse-
kvens 

1 Giftinfiltration av vattenverk 2 3 
2 Bilolycka med farligt gods eller gift 2 3 
3 Långvarigt oväder/storm sommartid 3 2 
4 Långvarigt oväder/storm vintertid 4 3 
5 Haveri av eller intrång i kommunens IT-nät 2 3 
6 Dammhaveri och översvämning 1 5 
7 Bomb- eller vapenhot 1 2 
8 Epidemi, pandemi 3 4 
9 Dödsfall i en skola 1 2 
10 Bussolycka med många skadade eller döda-

de 
2 2 

11 Brand i skola eller samlingslokal med många 
skadade eller döda 

2 3 

12 Personer som går vilse eller saknas 3 1 
13 Radioaktivt nedfall 2 3 
14 Terrordåd 2 3 
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Rankingskala för sannolikhet 
 
1 Mycket låg Åtkomsttid >100 år 
2 Låg Åtkomsttid 50 – 100 år 
3 Medelhög Åtkomsttid 25 – 50 år 
4 Hög Åtkomsttid 10 – 25 år 
5 Mycket hög Åtkomsttid < 10 år 
 
Rankingskala för konsekvens 
 
1 Mycket be-

gränsade 
Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade 
störningar i samhällets funktionalitet, övergå-
ende misstro mot samhället. 

2 Begränsade Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade stör-
ningar i samhällets funktionalitet, övergående 
misstro mot samhället. 

3 Allvarliga Betydande direkta eller måttliga indirekta häl-
soeffekter, allvarliga störningar i samhällets 
funktionalitet, bestående misstro mot samhället 
eller förändrat beteende. 

4 Mycket all-
varliga 

Mycket stora direkta eller betydande indirekta 
hälsoeffekter, mycket allvarliga störningar i 
samhällets funktionalitet, bestående misstro mot 
samhället och förändrat beteende. 

5 Katastrofala Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta 
hälsoeffekter, extrema störningar i samhällets 
funktionalitet, grundmurad misstro mot sam-
hället och allmän instabilitet. 
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Analysen visar att det inom kommunen finns tre risker som inte är ac-
ceptabla för kommunens verksamhet och de kvinnor och män, flickor 
och pojkar som bor eller vistas i kommunen: 

• Långvarigt oväder/storm vintertid (nr 4) 
• Epidemi, pandemi (nr 8) 
• Dammhaveri och översvämning (nr 6) 

 
 

4.2 Djupanalys, långvarigt oväder/storm vintertid 

Den mest sannolika händelsen med oacceptabla följder är ett långvarigt 
oväder/storm vintertid som enligt erfarenhet också samtidigt ofta in-
nebär ett strömbortfall. Konsekvenserna blir svårare ju längre händel-
sen pågår, se avsnitt 4.1.  
 
Vård- och socialförvaltningen har gjort en kontinuitetsplanering för att 
säkerställa att förvaltningen verksamhet enligt socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen fungerar även vid allvarliga och extraordinä-
ra händelser. 

                  

  
 

Riskmatris 
    

  
  Sannolikhet 

      
  

  Mycket hög           
 

  
  Hög     4     

 
  

  Medlehög 12 3   8   
 

  

  
Låg 
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     Minska risken, när så är praktiskt/ekonomiskt   
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Externa aktörer med vilken samverkan bör ske före och under en hän-
delse: 

• Elnätsföretagen 
• Hemvärnet 
• Länsstyrelsen 
• Angränsande kommuner 
• Telekommunikationsföretagen 

 
För att minska sårbarheten bör följande åtgärder vidtas: 
• Se långvarigt elavbrott, avsnitt 4.1 
• Inventering av och förberedelser för uppsamlingsplatser 
 

 
4.3 Djupanalys, epidemi/pandemi 

För epidemi eller pandemi bedöms sannolikheten som låg men om det 
inträffar och framförallt om många medarbetare drabbas samtidigt 
inom samhällskritiska verksamheter så som vård och omsorg, vatten-
försörjning och kommunikation kan konsekvenserna bli mycket allvar-
liga både för verksamheter och för samhället i stort. 
 
Strömsunds kommun har upprättat en separat plan för hantering av en 
pandemi/epidemi. 
 
 
4.4 Djupanalys, dammhaveri och översvämning 

Vad avser dammsäkerhet bedöms sannolikheten som mycket liten men 
om det inträffar och evakuering inte har genomförts kan människor 
omkomma. Denna bedömning gör även länsstyrelsen, som klassificerat 
dammarna i kommunen som en s.k. ”Tvåfyra”. Det innebär att ägaren 
till en sådan anläggning eller den som utövar verksamhet vid anlägg-
ningen är skyldig att hålla och bekosta särskild beredskap för att hindra 
eller begränsa skador vid en olycka. 
 
Ett brett samarbete pågår inom Ångermanälvens hela avrinningsområ-
de för att klarlägga var det finns risk för att vattennivån höjs vid höga 
flöden. När det är klart kommer åtgärdsplaner att upprättas. 
 
Kommunens VA-verksamhet har en ”Akutpärm Dricksvatten” som in-
nehåller rutiner, checklistor och förteckning över kommunens egna re-
surser. 
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Externa aktörer med vilken samverkan bör ske före och under en hän-
delse: 

• Ägare/utövare  
• Vattenregleringsföretagen 
• Hemvärnet 
• Länsstyrelsen 
• Nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA) 

 
För att minska sårbarheten bör följande åtgärder vidtas: 
• Göra riskbedömningar för friskvattenintag till vattenverk, åtgärda 

om möjligt  
• Göra riskbedömningar för oplanerade utsläpp från reningsverk, åt-

gärda om möjligt 
• Inventering av och förberedelser för uppsamlingsplatser 
 
 
4.5 Djupanalys, övriga allvarliga händelser 

Enligt analysen finns det åtta allvarliga händelser där risken bör mins-
kas när så är praktiskt/ekonomiskt möjligt. För fyra av dem kan kom-
munen göra ett förebyggande arbete: 

• Giftinfiltration av vattenverk (nr 1) 
• Långvarigt oväder/storm sommartid (nr 3) 
• Haveri av eller intrång i kommunens IT-nät (nr 5) 
• Brand i skola eller samlingslokal med många skadade eller döda 

(nr 11) 
 
För att minska risken för giftinfiltration av vattenverk behöver kom-
munens se över tillträdesskyddet.  
 
Effekterna av ett långvarigt oväder/storm sommartid får mindre kon-
sekvenser än under vintertid. Det förebyggande arbetet är i stort sett 
detsamma. 
 
Risken för haveri av eller intrång i kommunens IT-nät behöver analy-
seras regelbundet. År 2009 anlitade kommunen en extern aktör för en 
intrångsanalys. Resultatet visade på att kommunen hade ett förhållande 
vis gott skydd då. 
 
Riskerna för brand i skola eller samlingslokal med många skadade el-
ler döda minskas genom kommunens systematiska brandskyddsarbete 
i alla verksamheters lokaler och räddningstjänstens tillsyn. 
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4.6 Kritiska beroenden 

En utmaning för kommunen vid kris är att klara av informationen. In-
formation och larm är beroende av el, tele och IT. Om något av dessa 
system faller ifrån blir det bekymmer för den kommunala krishanter-
ingen. Ökad robusthet och redundans i dessa system är prioriterade åt-
gärder. 

 
En del risker och hot påverkar många verksamheter och andra medför 
störningar för ett mindre antal. Beroende på omfattningen kan händel-
ser eskalera till att omfatta flera verksamheter än det man i första hand 
tror. Beredskapen behöver därför ofta hållas på en högre nivå efter 
händelsen. 
 
 

  
5. Viktiga resurser vid extraordinära händelser 
 
Kommunen har identifierat följande resurser som kan vara särskilt vik-
tiga vid extraordinära händelser: 
 
Personella resurser och samarbetspartners 
• Frivilliga motorcykelkåren, FMCK 
• Hemvärnet 
• Kommunens experter inom olika sakområden 
• Länsstyrelsens experter inom olika sakområden 
• Länsstyrelsens naturbevakare 
• Polisen och fjällräddningen 
• POSOM grupper, stödgrupper finns i alla kommundelar 
• Skoterklubbar 
 
Regionala nätverk och samarbetsforum 
• Räddningstjänstförbundet 
• Säksam Z 
 
Materiella resurser 
• Byggnader med stationära elverk för reservkraft (sex st) 
• Filtar: ägs av kommunen, finns i ett förråd i Strömsund 
• Lokaler i olika orter som kan fungera som uppsamlingsplatser (in-

ventering påbörjad) 
• Mobila elverk ägda av kommunen (sex stycken) och räddnings-

tjänsten (ett) 
• Vattentankar vid vattensabotage: Nationella vattenkatastrofgrup-

pen (VAKA) 
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• Verksamhetslokaler och vattenverk med reservkraftanslutningar 

för elverk  
 
 
6. Förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå 

allvarliga störningar 
  
För samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område 
har en bedömning gjorts av förmågan att motstå och hantera identifie-
rade risker som kan leda till en extraordinär händelse.  
 
I denna analys har vi gjort en samlad bedömning utifrån föreskrifter 
utgivna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBFS 
2010:6. 
 
 
6.1 Bedömningsnivåer 
 
Nivå Förmåga Beskrivning 
1 God Har resurser och kapacitet att kunna lösa 

de uppgifter som är samhällsviktiga vid 
extraordinära händelser. 

2 I huvudsak god 
men har vissa bris-
ter 

Samhällsservice åsidosätts i viss mån för 
att prioritera mer akut verksamhet. Har 
inte tillräckliga resurser för att lösa sina 
uppgifter på ett tillfredställande sätt. 

3 Bristfällig Resurserna understiger det som behöva 
för att lösa de uppgifter som är sam-
hällsviktiga vid extraordinarie händelser 

4 Ingen eller mycket 
bristfällig. 

I det närmaste oförberedd. 

 
 
6.2 Indikatorer 
 
Indikator/kriterier Nivå Anmärkning 
1. Informationssäkerhet 
Det finns redundans och robusthet i 
kommunens kommunikationssystem 
(IT, tele, radio) 

3 Krisledningen behö-
ver alternativ kom-
munikationsväg 

Det finns tillräcklig förmåga hos kom-
munen att upprätthålla informations-
tillgångarnas konfidentialitet, riktighet 
och tillgänglighet. 

2  
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2. Säkerhet och robusthet i samhällsviktig infrastruktur 
Det finns redundans och robusthet i 
kommunens infrastruktur 

2  

3. Reservkraft 
Det finns testad reservkraft med en ut-
hållighet om minst en vecka. 

3 Heltäckande kart-
läggning saknas, 
finns enbart för 
kommunens verk-
samhet. 

4. Möjlighet att flytta den samhällsviktiga verksamheten till annan 
plats 
Det finns genomförda förberedelser på 
den alternativa platsen 

2  

Flytt av verksamhet till alternativ plats 
är övad 

2  

5. Materiella resurser 
Det finns materiella resurser för att 
motstå allvarliga störningar, de kan tas i 
bruk med kort varsel och har uthållig-
het om minst en vecka 

2  

Det finns en förmåga att omfördela in-
terna materiella resurser samt ta emot 
förstärkningsresurser 

2  

6. Personella resurser 
Det finns regelbundet utbildad och 
övad personal, tillgänglig med kort var-
sel och som kan verka under minst en 
vecka 

2  

Det finns möjlighet att omfördela per-
sonal samt ta emot förstärkningsresur-
ser 

2  

7. Samverkan 
Behov av samverkan med andra aktörer 
är identifierade och tillgodosedda 

2  

8. Praktisk erfarenhet 
Inträffad skarp händelse hade berör-
ingspunkter med beskrivet scenario 

2  

Genomförd övning hade berörings-
punkter med beskrivet scenario 

2  
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6.3 Sammanfattning 
 
Förmågan hos samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografis-
ka område att motstå och hantera risker som kan leda till en extraordi-
när händelse är sammanfattningsvis i huvudsak god men har vissa bris-
ter. För åtgärder, se avsnitt 8. 
 
 
7. Bedömning av kommunens förmåga att motstå och 

hantera risker 
 
Kommunens förmåga att motstå och hantera identifierade risker som 
kan leda till en extraordinär händelse har bedömts. 
 
I denna analys har vi gjort en samlad bedömning utifrån föreskrifter 
utgivna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBFS 
2010:6. 
 
7.1 Bedömningsnivåer 

Se 6.1. 
 
7.2 Indikatorer 

 
Indikator/kriterier Nivå Anmärkning 
1. Ledning, samverkan och information 
Det finns en aktuell krisledningsplan 
som är känd i organisationen 

2  

Det finns en regelbundet utbildad och 
övad beredskaps- och ledningsorganisa-
tion  

2  

Beredskapsorganisationen disponerar 
nödvändiga resurser i form av lokaler 
samt tekniska system för bland annat 
kommunikation och lägesbild och den 
kan verka dygnet runt under minst en 
veckas tid 

2  

Det finns rutiner och tekniskt stöd för 
information till allmänheten och till 
media, samt för intern information 

2  

Det finns nätverk för samverkan med 
andra, samverkansövningar genomförs 
regelbundet 

2  
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Behov av samverkan med andra aktörer 
är identifierade och tillgodosedda 

2  

2. Informationssäkerhet   
Det finns tillräcklig förmåga hos kom-
munen att upprätthålla informations-
tillgångarnas konfidentialitet, riktighet 
och tillgänglighet. 

2  

3. Larm 
Det finns övade larmrutiner 2  
4. Omvärldsbevakning 
Det finns en omvärldsbevakning som 
tidigt kan varna för allvarliga kriser 
som kan leda till extraordinära händel-
ser. Det finns rutiner och tekniskt stöd 
för att snabbt sprida information till den 
egna organisationen och andra aktörer 

2  

5. Materiella resurser 
Det finns materiella resurser för att 
motstå allvarliga störningar, de kan tas i 
bruk med kort varsel och har uthållig-
het om minst en vecka 

2  

Det finns en förmåga att omfördela in-
terna materiella resurser samt ta emot 
förstärkningsresurser 

2  

6. Personella resurser 
Det finns regelbundet utbildad och 
övad personal, tillgänglig med kort var-
sel och som kan verka under minst en 
vecka 

2 Utbildning och öv-
ning löpande genom 
regional samverkan 

Det finns möjlighet att omfördela per-
sonal samt ta emot förstärkningsresur-
ser 

2  

7. Praktisk erfarenhet 
Inträffad skarp händelse hade berör-
ingspunkter med beskrivet scenario 

2  

Genomförd övning hade berörings-
punkter med beskrivet scenario 

2  

 
7.3 Sammanfattning 
 
Kommunens förmåga att motstå och hantera risker som kan leda till en 
extraordinär händelse är sammanfattningsvis i huvudsak god men har 
vissa brister. För åtgärder, se avsnitt 8. 



 
 

 
Titel: Risk- och sårbarhetsanalys 2013 - 2015 

15 (15) 

Id nr:  1:6   
   

 
8. Planerade och genomförda åtgärder 

 

Under denna rubrik redovisas planerade och genomförda åtgärder 
samt en bedömning av behov av ytterligare åtgärder med anledning av 
risk- och sårbarhetsanalysens resultat. 
 
Tidsplan Beskrivning Avsnitt Anmärkning 
Start feb 
2013 

Reservkraft för kommunkonto-
ret 

4.1 Finansiering 
klar 

2013 Säkerställa att reservkraftverk 
är funktionsdugliga 

4.1 Skapa och im-
plementera 
rutin 

2013 Inventera och förteckna lokaler 
som kan fungera som uppsam-
lingsplatser 

4.1, 4.2 
och 4.4 

Påbörjat 

Prel. höst 
2013 

Uppdatera planen för hanter-
ing av extraordinära händelser 

Lagkrav Efter beslutad 
RSA 

Höst 
2013 

Inventera all tillgänglig reserv-
kraft inom kommunens geo-
grafiska område 

6.2 Avser ej kom-
munägd 

Höst 
2013 

Införskaffande av alternativ 
kommunikationsväg för kris-
ledningen 

6.2 Rakel-
abonnemang, 
två stycken 

Höst 
2013 

Förberedelser för uppsam-
lingsplatser 

4.1, 4.2, 
och 4.4 

 

 Göra riskbedömningar för 
friskvattenintag till vattenverk, 
åtgärda om möjligt 

4.4   

 Göra riskbedömningar för 
oplanerade utsläpp från re-
ningsverk, åtgärda om möjligt 

4.4   

 Se över tillträdesskyddet till 
vattenverk för att minska ris-
ken för giftinfiltration, åtgärda 
om möjligt 

4.5   

Löpande Utbildning och övning 7.2 Regional sam-
verkan 

Löpande IT-säkerhet, analys och för-
stärkningar 

4.5   

Löpande Information till allmänheten 
om vilka förberedelser alla kan 
göra inför strömavbrott 

4.1 Kommun-
kalendern, 
hemsidan 
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näringsverksamhet höjs till max 12 månader. 
 
Proposition 
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Upprättat förslag till reviderad delegation av beslutanderätt för kommun-
styrelsen fastställs med Leif Johansson ändringar. Bilaga 
 
_____  

  

Justering (sign) 
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Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 
 
Innehållsförteckning 
1. Giltighet 
2. Ansvar 
3. Anmälan av delegationsbeslut och vidaredelegering 
4. Ersättare för delegat 
5. Dokumenthantering och sekretess 
6. Personal- och organisationsfrågor 
7. Ekonomisk förvaltning 
8. Inköp 
9. Fastighetsärenden och kommunalteknisk verksamhet 
10. Övriga ärenden 
11. Delegater 
 
 
1. Giltighet 
 
Delegering innebär att överföra självständig beslutanderätt, dvs. att man 
ger någon (delegat) i uppdrag att fatta beslut i vissa ärenden. Beslut som 
fattas utan delegering saknar laglig verkan, dvs. de gäller inte. 
 
Nämnder, inklusive kommunstyrelsen, får enligt 6 kap, 33 § i kommunalla-
gen uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller en anställd att besluta i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. I 6 kap, 34 § finns beskrivet i 
vilka ärenden beslutanderätten inte får delegeras.  
 
Om nämnden har uppdragit åt en viss anställd kvinna eller man att fatta 
beslut får nämnden överlåta åt henne/honom att i sin tur uppdra åt annan 
anställd att fatta beslut. Det ska finnas en uppdaterad förteckning över vi-
daredelegering.  
 
Detta dokument gäller för delegering av personal- och organisationsfrågor, 
ekonomisk förvaltning, inköp och den övriga verksamhet som ligger inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. För gymnasieskola och vuxenut-
bildning finns en kompletterande delegationsordning. 
 
Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegationsordningen får de-
legat även besluta om frågor som till art, vikt och omfattning är jämförbara 
med de ärenden som anges för delegaten i den mån ärendena inte delegeras 
till någon annan. 
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2. Ansvar 
Delegat ansvarar för att fatta beslut och anmäla dessa enligt detta doku-
ment. Delegerad beslutanderätt ska rymmas inom ramen för anslagna me-
del samt stämma överens med lagar och bestämmelser.  Kommunstyrelsen 
ansvarar för uppdatering av denna delegationsordning senast ett år efter 
fastställandet. 

 
3. Anmälan av delegationsbeslut och vidaredelegering 
 
Delegat som fattar beslut med stöd av delegation från kommunstyrelsen 
ska anmäla beslutet till kommunstyrelsen. För enstaka ärenden ska anmä-
lan ske löpande. För återkommande ärenden kan anmälan göras med för-
teckning en gång per månad. 
 
En förteckning över vidaredelegering ska finnas på kommunkansliet. För-
teckningen ska uppdateras minst en gång per år. Förvaltnings-/avdelnings-
chef ansvarar för denna uppdatering. 
 
Beslut i verkställighetsfrågor behöver inte anmälas. 
 
4. Ersättare för delegat 
 
Vid jäv eller frånvaro övergår delegationen på närmast överordnad. Dele-
gation till kommunstyrelsens ordförande övergår dock till 1:e vice ordfö-
rande.  
 
5. Dokumenthantering och sekretess  
 
Gäller förvaltningar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

 
Ärendegrupp Delegat Villkor/notering 
Arkivansvarig enligt kommunens reg-
lemente för den kommunala arkivvår-
den, § 2 

FC/ 
AC 

ArkL § 4 
Verkställighet 

Beslut om att inte lämna ut sekretessbe-
lagd allmän handling eller uppgift ur 
sådan, samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild 

FC/ 
AC 

Utlämnande av allmän 
handling prövas av den 
som har handlingen i sin 
vård (t ex handläggare, 
registrator, arkivredogöra-
re). 
 
Offentlig allmän handling 
ska lämnas ut skyndsamt. 

Beslut att inte lämna ut 
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sekretessbelagd allmän 
handling eller utlämnande 
med förbehåll ska lämnas 
skriftligt. Beslutet kan 
överklagas till förvalt-
ningsrätt. 

2 kap 14§ TF 
6 kap 3§ OSL 

 
 

6. Personal- och organisationsfrågor 
Gäller inom alla förvaltningar och avdelningar inom kommunen. 
 
Ärendegrupp Delegat Villkor/notering 

6.1 Organisatoriska frågor inom förvaltningen 

Organisationsfrågor inom hela kom-
munen/mellan förvaltningar motsv och 
som inte är av principiell betydelse eller 
påverkar servicenivån väsentligt 

KC Kan tex avse överföring av 
ansvar/personal mellan 
förvaltningar. 
Verkställighet 

Organisationsfrågor inom egen förvalt-
ning och som inte är av principiell be-
tydelse eller påverkar servicenivå vä-
sentligt 

FC/AC FC/AC ska samråda med 
KC. 
Verkställighet 

6.2 Anställningsfrågor 

Anställning av förvaltnings- och avdel-
ningschefer 

KC Inför anställningsbeslut 
samråder KC med aktuell 
nämnds och kommunsty-
relsens ordförande. Gäller 
även vid förlängning av 
kontrakt. 

Beslut om löne- och anställningsvillkor KC 
FC/AC 

Samråd ska ske med när-
maste chef vid anställning 
av chefer och specialister. 
Verkställighet 

Beslut om uppsägning av personliga 
skäl och avsked 

KC 
FC/AC 

Samråd ska ske med 
FörhC. Delges muntligen 
av delegat. 
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6.3 Avtal, tvister och medbestämmande 
Antagande av centralt rekommendera-
de överenskommelser om och i kollek-
tivavtal 

AU  

Företräda kommunen som arbetsgivare 
och träffa avtal vid mål och tvisteför-
handlingar 

PC  

Beslut om stridsåtgärd AU  

Föra MBL-förhandlingar som represen-
tant för arbetsgivaren vid personal- och 
organisationsfrågor 

KC 
FC/AC 

Förhandlingar om frågor 
som är av principiell natur 
eller påverkar serviceni-
vån till brukare anmäls. 
Övriga förhandlingar är 
verksamhetsfrågor. 

6.4 Ledigheter 
Tjänstledighet upp till 14 dagar 
 

KC 
FC/AC 

Om det inte faller inom 
avtal/lag. Verkställighet 

Tjänstledighet mer än 14 dagar och upp 
till 3 månader vid särskilda skäl 

PC  

Tjänstledighet längre än tre månader 
vid särskilda skäl 

KC  

Ledighet vid enskild angelägenhet av 
vikt enligt AB, 32 § 

FörhC Verkställighet 

Fackliga ledigheter enligt LFF § 6-7 och 
AFF76 

FörhC Verkställighet 

Tjänstledighet när arbetstagaren över-
går till introduktionsprogram i samver-
kan med försäkringskassan och arbets-
förmedlingen 

Rehab-
samord 

Verkställighet 

Ledighet över 3 månader för att prova 
på annat arbete (max 12 månader)  

FörhC Gäller ej ledighet för che-
fer. Verkställighet. 

Ledighet för att starta egen närings-
verksamhet (max 12 månader) 

KC 
FC/AC 

Enl. lag om rätt att bedriva 
näringsverksamhet.  
Verkställighet 

6.5 Arbetsmiljö 

Systematiskt arbetsmiljöarbete för 
kommunen som helhet 

KC Fördelas till FC/AC. 
Verkställighet 
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6.6 Övriga personal- och organisationsfrågor 

Fastställa rutiner inom ramen för kom-
munens personalpolitiska program 

PC Verkställighet 

Personal- och arbetsmiljöansvar för 
samtliga förvaltnings- och avdelnings-
chefer 

KC Enligt personalpolitiskt 
program. 
Verkställighet 

Personal- och arbetsmiljöansvar för all 
underställd personal 

FC/AC Enligt personalpolitiskt 
program. 
Verkställighet 

Beslut om anpassnings- och rehabiliter-
ingsärenden som ryms inom verksam-
hetens budget 

KC 
FC/AC 

Verkställighet 

Beslut om anpassnings- och rehabiliter-
ingsärenden där medel tas ur budgeten 
för rehabilitering 

Ordf Gäller även ärenden av 
mer principiell karaktär 

 
7. Ekonomisk förvaltning 
 
Delegationer inom den ekonomiska förvaltningen framgår av de riktlinjer 
för finansiering, placering av likvida medel och borgensåtaganden som 
kommunfullmäktige har fastställt. Dessa riktlinjer gäller för hela kommun-
koncernen. 
 
8. Inköp 

 
Gäller inom alla förvaltningar och avdelningar inom kommunen. 
 
Ärendegrupp Delegat Villkor/notering 
Beslut om inköp och utanordning inom 
respektive avdelnings budgetram med 
undantag av begränsningar i KL 6 kap, 
34 § 

KC 

 

KC får besluta om in-
skränkningar av principiell 
natur. 
FC/AC får besluta om in-
skränkningar inom egen 
verksamhet; belopp, me-
toder, produkter. 
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9. Fastighetsärenden och kommunalteknisk verksamhet 
 

Gäller inom alla förvaltningar och avdelningar inom kommunen. 
 

Ärendegrupp Delegat Villkor/notering 
Ärenden rörande kommunens fastighe-
ter, lokalförsörjning för kommunens 
verksamheter, kommunalteknisk och 
övrig verksamhet inom teknik- och ser-
viceförvaltningen som ryms inom bud-
get och inte är av principiell betydelse 

TSC Gäller ej ärenden där 
kommunstyrelsen förbe-
hållit sig egen beslutande-
rätt eller delegerat till an-
nan 

I anslutning till fastighetsbildningsför-
rättning godkänna och underteckna 
tillägg till köpeavtal och överenskom-
melser om fastighetsreglering 

TSC Avser kommunens egna 
fastigheter 

Beslut i ärenden om bostadsanpassning TSC Enligt lagen om bostads-
anpassningsbidrag 

Beviljande av transporttillstånd för 
tunga fordon 

TSC Verkställighet 

Befrielse från grundavgift för renhåll-
ning 

AVA KS 2013-04-29, § 117 
Verkställighet 

Avskrivning av fordran som ryms inom 
budget och inte är av principiell bety-
delse 

TSC Samråd med ekonomichef 
Verkställighet 

 
 

10. Övriga ärenden 
 

Gäller inom alla förvaltningar och avdelningar inom kommunen. För han-
teringen av kommunvapen finns separata riktlinjer. 

 
Ärendegrupp Delegat Villkor/notering 
Krisledningsnämnd AU KS 2006-05-30, § 99 
Yttranden i trafikärenden 
Avslag och yttranden i hastighetsären-
den 

AU  

Beslut om alkohol vid extern representa-
tion 

Ordf Se även Riktlinjer för re-
presentation, uppvaktning 
och gåvor 

Utfärdande av fullmakt att föra kom-
munens talan inför domstol  

Ordf Personal- och organisa-
tionsfrågor enligt avsnitt 6 

I enlighet med KL 6 kap, 36 §, besluta i 
ärenden av så brådskande karaktär att 
styrelsens avgörande inte kan avvaktas  

Ordf Särskild anmälningsplikt 
förekommer enligt 6 kap, 36 § 
i KL 
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Ärendegrupp Delegat Villkor/notering 
Fastställa kommunövergripande admi-
nistrativa rutiner inklusive dokument- 
och ärendehantering 

KC Verkställighet 
 
 

Tillsyn av kommunens anslagstavla UC  Enligt kommunallagen 
Verkställighet 

Yttrande om antagande av hemvärns-
män 

UC Verkställighet 

Registrering och tillståndsgivning enligt 
lotterilagen 

UC  SFS 1994:1000 
 

Tillfällig lokal trafikföreskrift (längst 6 
mån) samt undantag (längst 1 mån) från 
lokal trafikföreskrift enligt SFS 
1998:1276 

UC  

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad UC  

 
 

11.  Delegater 
 
AU  Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Ordf Kommunstyrelsens ordförande 
 
AC   Avdelningschef 
AVA Chef för VA och renhållning 
FC   Förvaltningschef 
FörhC  Förhandlingschef 
KC  Kommunchef 
PC   Personalchef 
Rehab- Rehabsamordnare  
samord 
TSC Chef för teknik- och serviceförvaltningen 
UC   Utredningschef 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-09-24  10  
     

     
§ 225 Dnr 2013.276 600 

Begäran om tilläggsanslag från barn- och utbildningsförvalt-
ningen 

Barn-, kultur och utbildningsnämnden begär den 15 augusti 2013, § 58, ett 
tilläggsanslag till barn- och utbildningsförvaltningen på 4 000 000 kronor 
för de ökade kostnaderna vad gäller utökat behov av förskoleplatser i 
Strömsund, Hoting, Hammerdal samt de ökade kostnaderna för språk-
stöd och modersmålsundervisning. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 197/2013 
 
Yrkande 

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

1. Anhållan om tilläggsanslag avslås.  
 

2. Med anledning av underskottet är det av stor vikt att nämnden redan 
under 2013 fattar beslut i syfte att minska kostnaderna för att komma 
i ram. 
 

_____  
 
  

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-09-24  11  
     

     
§ 226 Dnr 2013.13 341 

Godkännande av vattenskyddsområden 

Förslag till vattenskyddsområden för Backe, Rossön och Gäddede vatten-
täkter har upprättats. Ett skyddsområde är nödvändigt för att så långt 
som möjligt skydda konsumenterna och säkerställa att vattentäkten kan 
användas i framtiden. 
 
Tidigare upprättade vattenskyddsområden är gamla, inaktuella och i vis-
sa fall saknas det helt. För att Länsstyrelsen ska kunna fastställa vatten-
skyddsområden bör kommunstyrelsen lämna ett skriftligt godkännande 
av förslagen till dessa vattenskyddsområden. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen anhåller om att kommunstyrelsen läm-
nar ett skriftligt godkännande av upprättade förslag till vattenskyddsom-
råden för Backe, Rossön och Gäddede vattentäkter 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 198/2013 
 
Yrkande 

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

Kommunstyrelsen godkänner upprättade förslag till vattenskyddsområ-
den. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
AVA 

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-09-24  12  
     

     
§ 227 Dnr 2013.292 403 

Remiss – Nytt regionalt miljömålsprogram 2013-2016 

Länsstyrelsen har skickat ut remiss till länets kommuner angående Nytt 
regionalt miljömålsprogram 2013-2016. 

Frågor att ta ställning till är: 

• Kan de nya nationella preciseringarna antas som länets egna? 
• Bör det två regionala tilläggen till preciseringarna – ingen uranbryt-

ning och ingen utbyggnad av vattenkraft i oreglerade vattendrag – 
inkluderas i länets miljömålsprogram? 

• Ger de regionala utmaningarna som anges en korrekt bild av miljötill-
ståndet i länet i förhållande till miljömålen? 

• Syftet med prioriteringsnivåerna är att fokusera på områden där 
största möjliga miljönytta kan åstadkommas när åtgärdsprogram ut-
arbetas. Är de prioriteringsnivåer som har uppgetts för de olika mil-
jömålen relevanta utifrån syftet? 

 
Miljö- och byggnämnden har lämnat förslag till yttrande. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 199/2013 
 
Yrkande 

Karin Stierna (c) yrkar att följande tillägg görs i yttrandet: 

Kommunen har nyligen antagit en ny energi- och klimatstrategi med mål 
vars syften är att nå en begränsad klimatpåverkan. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Karin Stiernas tilläggsyrkande och 
finner bifall till det. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag med Karin Stiernas 
tillägg. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen 

Justering (sign) 
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Nytt regionalt miljömålsprogram 2013-2016 
(Länsstyrelsens dnr 501-4254-2013 ) 

Begränsad klimatpåverkan – Kommunen har i sin kommande 
översiktsplan gjort tydliga ställningstaganden för att miljövänliga och 
förnyelsebara energikällor ska prägla framtida energiförsörjning, 
samtidigt som energiförbrukningen ska minska. T ex lyfts här fram 
tankställen för förnyelsebara bränslesorter och fjärrvärmeverk eldade med 
förnyelsebara bränslen. Kommunen har nyligen antagit en ny energi- och 
klimatstrategi med mål vars syften är att nå en begränsad klimatpåverkan. 
 
Giftfri miljö – Kommunen anser att detta mål bör prioriteras upp. 
Information och kunskap om hur främmande ämnen påverkar människan 
och miljön måste öka. Varor och produkter transporteras för närvarande 
över hela världen och vi får till vårt län / vår kommun in många 
produkter med bristfällig riskbedömning. 
 
Säker strålmiljö – I den kommunens kommande översiktsplan har ett nej 
till uranbrytning i kommunen skrivits fram. 
 
Ingen övergödning – I kommunen finns ett gammalt politiskt beslut, som 
förbjuder skogsgödsling i kommunen. Beslutet har varit ”kraftlöst” då 
gödsling trots detta har bedrivits. Strömsunds kommun anser att 
skogsgödslingen bör upphöra. Detta berör även flera av de andra 
miljömålen. 
 
Levande sjöar och vattendrag – Det regionala tillägget, ”Ingen ytterligare 
utbyggnad av vattenkraften” beskriver inte tydligt vilka typer av 
utbyggnader som berörs. I kommunens kommande översiktsplan finns 
ställningstagandet  ” Då vattenkraften fått ta i anspråk stora delar av 
kommunens naturvärden ska inga ytterligare nya 
vattenkraftsutbyggnader göras av idag orörda vattensystem. Dock bör det 
ges möjlighet till mikrokraftverk (<100kW) om dessa inte kräver dämning 
och inte ger en märkbar påverkan på berört ekosystem”. Kommunen 
anser därför att ovan nämnda kraftverk ska kunna tillåtas. 
 
Grundvatten av god kvalitet – Viktigt mål, kommunen arbetar för 
närvarande med att upprätta skyddsområden för dricksvattentäkterna. 
 
Levande skogar – I utmaningarna för länet beskrivs hur särskilt 
värdefulla skogsmiljöer – speciellt de unika och skyddsvärda 
kalkbarrskogar som Jämtland har ett internationellt ansvar för, ska 
skyddas. Kommunen anser att det även finns skäl att spara ”vanliga 
skogar” dessa miljöer, där det inte finns någon sällsynt art, eller speciell 
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miljö, håller på att helt försvinna som ekosystem, då dessa miljöer brukas 
hårt av skogsnäringen. Det är av stort värde att det även sparas ”vanliga 
skogar” för framtiden. 
 
Ett rikt odlingslandskap – Som utmaning anges bl a att ”Bibehålla och 
öka antalet hektar produktiv jordbruksmark”. I Strömsunds kommun har 
andelen produktiv jordbruksmark mer än halverats sedan 1950-talet. 
Kommunen anser att det är av stor vikt att i alla fall behålla nuvarande 
produktiva jordbruksmark. I översiktsplanen har kommunen tagit 
ställning för att ”all brukningsvärd åkermark ska förbehållas jordbruk”. 
Samtidigt anser kommunen att det finns en outnyttjad resurs obrukad 
jordbruksmark i kommunen. Denna mark skulle med fördel kunna 
användas för odling av grödor för biogasproduktion. 
 
Storslagen fjällmiljö – Kommunen är positiv till målet och dess 
utmaningar, men ser vissa konflikter i utmaningarna. Det är angeläget att 
det förekommer viss exploatering även i fjällområdena. Såväl turismen 
som fritidshusbyggandet är mycket viktiga grunder för försörjningen till 
de fastboende i dessa områden. Ska människor ges möjlighet att leva 
vidare i våra fjällområden måste viss exploatering tillåtas. I kommunens 
kommande översiktsplan kommer t ex vissa områden i kommunens 
fjällvärd att pekas ut som LIS områden.    
 
Miljö- och byggnämndens ställningstagande till de fyra frågor som ställs i 
remissen 
 
1. Kan de nya nationella preciseringarna antas som länets egna? 
 
Strömsunds kommun anser att de nya nationella precisseringarna kan 
antas som länets egna. 
 
2. Bör de två tilläggen till precisseringarna – Ingen uranbrytning och 

Ingen utbyggnad av vattenkraft i oreglerade vattendrag – inkluderas i 
länets miljömålsprogram 

 
Vad gäller de två regionala tilläggen har Kommunen inget att erinra 
gällande ”Ingen uranbrytning”. Detta har Kommunen skrivit fram som ett 
ställningstagande i den nya översiktsplanen för Strömsunds kommun. 
Vad avser ”Ingen utbyggnad av vattenkraften” har Strömsunds kommun i 
sin kommande översiktsplan uttryckt att ” Då vattenkraften fått ta i 
anspråk stora delar av kommunens naturvärden ska inga ytterligare nya 
vattenkraftsutbyggnader göras av idag orörda vattensystem. Dock bör det 
ges möjlighet till mikrokraftverk (<100kW) om dessa inte kräver dämning 
och inte ger en märkbar påverkan på berört ekosystem”. Om man i det 
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regionala tillägget avser att totalt förbud, eller om man avser kraftverk 
som kräver dämning har Kommunen svårt att tolka. Strömsunds kommun 
är emellertid av den uppfattningen att om det eventuella minikraftverket 
saknar påverkan på det berörda ekosystemet, så ska det kunna tillåtas.  
 
3. Ger de regionala utmaningar som anges en korrekt bild av 

miljötillståndet i länet i förhållande till miljömålen? 
 
Strömsunds kommun anser att de regionala utmaningarna som anges ger 
en god bild av miljötillståndet i länet/kommunen i förhållande till 
miljömålen. 
 
 
4. Syftet med prioriteringsnivåerna är att fokusera på områden där 

största möjliga miljönytta kan åstadkommas när åtgärdsprogram 
utarbetas. Är de prioriteringsnivåer som har uppgetts för de olika 
miljömålen relevanta utifrån syftet? 

 
Kommunen anser i huvudsak att gjorda prioriteringarna är riktiga. 
Miljömålet ”Giftfri miljö” har en prioriteringsnivå B i remissutkastet. 
Strömsunds kommun anser att arbetet med att såväl minska användning 
som exponering av skadliga ämnen är av stor vikt. Detta mål är dessutom 
ett mål där man på kommunal nivå har ganska stora möjligheter att 
påverka.  
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§ 228 Dnr 2013.221 439 

Remiss angående Sametingets förslag till områden av riksin-
tresse för rennäringen 

Enligt förordningen (19998:896) om hushållning med mark- och vatten-
områden m.m. ska Sametinget föreslå områden av riksintresse för rennär-
ingen. 
 
Därför översänds förslag till riksintresseanspråk för rennäringen inom 
Idre, Ruvehten, Mittådalen, Tåssåsen, Handölsdalen och Raedtievaerie 
samebyar i Jämtlands- och Dalarnas län. 
 
Förslag till remissvar har inkommit från miljö- och byggavdelningen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 200/2013 
 
Yrkande 

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

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Sametinget 
 
 
  

  

Justering (sign) 
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Yttrande över Sametingets remiss gällande förslag till områden 
av riksintresse för rennäringen 
 
Bakgrund 
 
Enligt Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområ-
den m.m. ska Sametinget föreslå områden av riksintresse för rennäringen.  
 
Strömsunds kommun har från Sametinget fått på remiss förslag till riksin-
tresseanspråk inom Raedtievaerie sameby i Strömsunds kommun. 
 
Rennäring som riksintresse 
 
I 3 kap 5 § miljöbalken står det att "Mark- och vattenområden som har betydelse 
för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Områden som är 
av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som av-
ses i första stycket.” 
 
Viktiga områden som kan ha status som riksintressen för rennäringen är 
flyttleder, övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, svåra passager, 
speciella betesområden, områden kring anläggningar samt renhagar. 
 
Definitioner 
 
Riksintressena består av kärnområden och strategiska områden, de senare i 
form av svåra passager och flyttleder med tillhörande rastbeten.  
 
Kärnområden är områden som utgör kraftcentrum inom samebyn. Sådana 
bör skyddas därför att de har en totalkvalitet som har avgörande betydelse 
för möjligheterna att varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. De till-
fredsställer renens behov av betesro och utrymme och de besöks återkom-
mande. Dessa områden – det kan vara ett eller flera inom en sameby – nytt-
jas för att hålla renen stationär inom såväl åretruntmarkerna som inom vin-
terbetesmarkerna de tider detta är nödvändigt. Även områden som behövs 
för renhjordens reproduktion – brunstland och kalvningsland – hör hit.  
 
Flyttleder, svåra passager och rastbeten benämns gemensamt strategiska 
platser. Dessa områden behöver skyddas för att renskötseln ska klara av 
nödvändiga förflyttningar – rörelser – mellan olika kärnområden eller från 
kärnområden till andra betesområden. 
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Flyttleder 

Flyttlederna visar de förflyttningar som sker med renhjordarna mellan olika 
årstidsland. Flyttlederna kan vara röjda eller särskilt iordningställda. I fler-
talet fall är de dock helt omarkerade och utgörs av naturligt avgränsade 
stråk i topografin, ex myrstråk, isbelagda sjöar och vattendrag osv. 
 
Någon generell minsta bredd på leden anges inte, utan leden är säkrare ju 
bredare den är. Den bör vara flera hundra meter bred och skogspartier med 
begränsad sikt måste avlösas av öppna avsnitt, myrar, isbelagda sjöar osv. 
där hjorden åter kan tryckas in från sidorna. Vissa leder används regelbun-
det och andra mer sällan. De flyttleder som nyttjas ofta är viktigast men 
även en tillfälligt nyttjad led kan vara viktig och kanske oumbärlig ett år då 
förhållandena är sådana att alternativa flyttleder saknas. I redovisningarna 
har leden en standardbredd på 600 meter. Det är flyttleden som funktion 
som avses skyddas som riksintresse vilket innebär att den yta som redovi-
sas i materialet ska ses som ett stöd för vilket område som kan komma att 
anses vara av riksintresse. 
 
Rastbeten 

Dessa utgörs av mindre områden utefter flyttled, vilka är nödvändiga för 
att leden ska kunna nyttjas. Ju tätare det är mellan dessa, desto större möj-
lighet har man att genomföra en lyckad renflyttning. Vid svår terräng och 
när flera hjordar använder leden, krävs ännu fler rastbeten. Rastbetet ger 
föda och vila för renhjorden och underlättar att hålla den samlad så att 
flyttningen kan fortsätta. De domineras av lavmarker, men kan också vara 
områden med annan vegetationstyp exempelvis i anslutning till beteshagar. 
Ytan har ingen exakt avgränsning utan anger det huvudsakliga området 
under normala förhållanden. 
 
Svåra passager 

Renens betesvanor skiljer sig från många andra betesdjur. Istället för att 
under en hel dag beta av ett mindre område mera noggrant rör sig renen 
under barmarksbete ständigt över ett större område. 
 
Vid förflyttningar mellan betesområden – både med samlad hjord och vid 
strövbetning – är det ofta svårt att få renarna att passera t ex. branta slutt-
ningar, vadställen, tät vegetation mm. Då kan små störningar medföra att 
renarna vägrar att flytta genom passagen. I närheten av dessa bör alla akti-
viteter, som renarna kan se eller höra när de passerar, så långt som möjligt 
förhindras.  
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Funktionella samband  

Förutom kärnområden och strategiska platser finns riksintressekategorin 
funktionella samband.  
 
Funktionella samband avser funktionskrav som måste ställas för att ren-
skötseln skall kunna bedrivas inom olika säsongbetesområden i en sam-
manhållen årscykel. Ett krav kan exempelvis vara att renskötseln inom ett 
område inte skall tillåtas bli störd av flera exploateringar i en sådan ut-
sträckning att de sammanlagda effekterna av exploateringarna leder till att 
den sammanhållna årscykeln hotas. 
 
Funktionella samband är inte möjliga att redovisa i förväg i form av riksin-
tresseområden. Detta innebär att Sametinget först i samband med en aktuell 
tillståndsprövning, t.ex. när en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas 
eventuellt kan komma att göra bedömningen att ett visst område är av riks-
intresse. I den mån detta sker kan det bara avse marginella arealer 
 
Anvisade områden i Strömsunds kommun 
 
Kärnområden: 
 
15201  Väktarmon 
Områdets norra del utgörs av Rödingfjället och Sielkentjahke. Här finns 
Kalvmärkningsanläggning och viste. Sielkentjahke fungerar som en natur-
lig beteshage och används vid kalvmärkning för att få ett fungerande drifts-
förlopp. Anläggningarna är gemensamma med Ohredahke sameby och hela 
barmarksperioden sker en samdrift mellan samebyarna. Området utgör 
sommar och vår marker med samebyns huvudkalvningsland. Beroende av 
vindriktning sker tjurarnas brunst i områdets södra delar eller i område 
15203. 
 
15202  Väkteretjahke/Brattliden/Fiskåfjället 
Området är i huvudsak höst och brunstland. I dess norra delar sker även 
kalvning. När det är gynnsamma förhållanden, snön kommer sent, och det 
är bra bete länge, samlas renarna här inför vinterflytten. Området används i 
övrigt från vårflytt till höstflytt. 
 
15203  Årjel Goabpe/Torsfjärden 
Området är ett förvinterland. Under hösten fungerar området som broms 
och uppsamlingsområde inför vinter flytt. Under våren de år då det är 
mycket vinter kvar till fjälls, släpps renarna här och får själva vandra mot 
fjället 
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15204  Kvisselnvattnet 
Uppsamlingsområde och reservbete. De renar som missas vid samling inför 
vinterflytten och blir kvar, hamnar naturligt och övervintrar i detta område. 
 
15205  Selsålandet/Borgvattnet 
Vinterbete, bra lavbete med betesro. Renarna släpps i sydänden och områ-
det betas sedan mot norr. Där sker samling inför vårflytt vid anläggningar-
na i Borgberget och Storskallsjön. 
 

  
 



  

 
 YYTRANDE 
 
2013-09-10 

 
 
 
 

 
5 (7) 

    
  

  

 

  
 



  

 
 YYTRANDE 
 
2013-09-10 

 
 
 
 

 
6 (7) 

    
  

  
 
Naturvårdsintressen 
 
De föreslagna riksintressena för rennäring sammanfaller i vissa delar med 
befintliga naturreservat, natura2000 områden samt riksintressen för natur-
vård. 
 
Övriga intressen 
 
Övriga befintliga/anvisade intressen som sammanfaller med de utpekade 
områdena är:  
 
Befintliga fiskodlingar i Gärdnäs och Äspnäs. (Berör den östliga utpekade 
flyttleden).  
 
I kommunens kommande översiktsplan utpekade LIS områden väster om 
Svaningssjön. (Endast ett litet område). 
 
Tillståndsgivet område för vindkraftsutbyggnad vid Bodhögarna (ligger 
nordöst om anvisat område 15205). Detta område är dessutom av Energi-
myndigheten föreslaget som riksintresseområden för energiproduktion.  
 
Ett vindkraftsbolag har påbörjat en samrådsprocess med kommunen gäl-
lande utbyggnad av vindkraft inom ett område i nordvästra delen av om-
råde 15025. 
 
Miljö- och byggavdelningens synpunkter 
 
Miljö- och byggavdelningen konstaterar att de utpekade områdena delvis 
sammanfaller med tidigare utsedda områden för riksintresse för rennäring-
en. De föreslagna områdena sammanfaller dessutom med olika naturvårds-
intressen.  
 
Miljö- och byggavdelningen anser att de nya riksintressena enligt 3 kap 5 § i 
Miljöbalken är förenliga med de andra riksintressena och naturvårdsintres-
sena i de aktuella områdena. 
 
De föreslagna LIS området vid Svaningssjön samt det tillståndsgivna vind-
kraftsområdet nordöst om område 15205 bör inte utgöra några hinder för 
de av Sametinget föreslagna riksintresseområdena. 
 
Vindkraftsområdet i den nordvästra delen av område 15025 sammanfaller 
till viss del med anvisat område. Vindkraftsområdet är emellertid inte anvi-
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sat i kommunens fördjupade översiktsplan för vindkraft, varvid en eventu-
ell utbyggnad av området för närvarande är osäker. 
  
En stor andel av kommunens areal är anvisad som riksintresse för rennär-
ing (3208 km2). De föreslagna områdena (932 km2) skulle innebära att 4140 
km2, d v s ca en tredjedel av kommunens totala yta är anvisad som riksin-
tresse för rennäringen.  
 
Miljö- och byggavdelningen har svårt att avgöra huruvida de anvisade 
områdena fyller kriterierna för ett riksintresse och ifrågasäftter därför inte 
att så är fallet. Beaktas bör emellertid att då stora områden pekas ut som 
riksintressen finns en risk att det, i såväl planeringsarbete som olika typer 
av tillståndsgivningar, uttrycks att ”riksintresset tar så stort utrymme så att 
ett litet inkräktande på detta påverkar inte riksintresset i stort”. En fara är 
då att områden som är av mycket stor vikt för rennäringen kommer att 
kunna drabbas på ett negativt sätt.  
 
Det är angeläget att det förekommer viss exploatering även i fjällområdena. 
Såväl turismen som fritidshusbyggandet är mycket viktiga grunder för 
försörjningen till de fastboende i dessa områden. Ska människor ges 
möjlighet att leva vidare i våra fjällområden måste exploatering tillåtas. I 
kommunens kommande översiktsplan kommer till exempel vissa områden 
i kommunens fjällvärd att pekas ut som lämpliga LIS områden.  
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§ 229 Dnr 2013.293 400 

Översiktsplanen 

Kommunstyrelsen har gett miljö- och byggavdelningen uppdraget att re-
videra den kommunövergripande översiktsplanen § 104:2007. Framta-
gandet av planen påbörjades i november 2011.  

Arbetet har bedrivits av miljö- och byggavdelningen, tillsammans med en 
referensgrupp där såväl politiker som tjänstemän har ingått. Gruppen har 
under framtagandet av den nya planen haft regelbundna träffar. Under 
träffarna har de förslag till skrivningar som producerats av tjänstemännen 
på miljö- och byggavdelningen processats. Då textmaterialet ansetts fär-
digt har det i fyra omgångar skickats till kommunstyrelsens ledamöter, 
för att ge dessa möjligheter att i ett tidigt skede påverka materialet, samt 
kunna följa arbetet med planens framtagande.   

Under augusti 2012 genomfördes en visionsdag med kommunstyrelsen, 
för att skapa en politisk vision för kommunens översiktsplan. 

För att kunna få intryck och tyckande från kvinnor och män, flickor och 
pojkar boende i kommunen, eller med anknytning till Strömsunds kom-
mun, bjöds det under hösten 2012 in till medborgardialoger, en e-panel 
upprättades och elever vid kommunens gymnasieskola engagerades i 
planarbetet.  

Det nu framarbetade samrådsförslaget överlämnas till kommunstyrelsen 
för beslut om samråd 

Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
samrådsförslaget och beslutar att det skall skickas ut på samråd. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 202/2013 
 
Yrkande 

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

Kommunstyrelsen godkänner samrådsförslaget och beslutar att det skall 
skickas ut på samråd. 

_____  
Beslutsexpediering  
Miljö- och byggavdelningen 

Justering (sign) 
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§ 230 Dnr 2013.270 317 

Policy för gatu-/vägbelysning 

Skrivelse har inkommit från Mats Lindhal och Ingegerd Hoff-Lindahl om 
att vägbelysningen tagits bort utanför deras fastighet i Hillsand. 
 
De menar att nedsläckningen av belysningen får för dem negativa konse-
kvenser i form av otrivsel och otrygghet. Eftersom de bor en stor del av 
året i Hillsand vill de inte se sig som fritidsboende. De har för avsikt att 
inom några år bosätta sig i Hillsand. 
 
Förslag till svar har lämnats av teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 203/2013 
 
Yrkande 

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

1. De av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för vägbelysning följs. 
 

2. Svar till skrivelse lämnas i enlighet med förslag från teknik- och servi-
ceförvaltningen. Bilaga 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Mats Lindhal 
Ingegerd Hoff-Lindahl 

  

Justering (sign) 
  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
datum 
 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen (TSF) 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Thord Engström 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Vägbelysning i Hillsand 

En skrivelse angående vägbelysningen i Hillsand har inkommit till kom-
munstyrelsen med synpunkter på nedsläckning av vissa ljuspunkter, se 
bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 22 september 2009 om policy för vägbelys-
ning.  
 
Genomförandet har utförts enligt de riktlinjer som är beslutade vilket bl a 
innebär att vägbelysningspunkter kan komma att släckas i de fall avstån-
det mellan permanentboende överstiger 400 m räknat utefter vägens 
sträckning. I de fall avståndet marginellt överstigit 400 meter har belys-
ningspunkten inte släckts. 
 
I utredningen inför framtagande av riktlinjerna kalkylerades med olika al-
ternativ av såväl nedsläckning som ljuskällor och lösningar där samtlig 
belysning även fortsättningsvis skulle hållas tänd.  
Det förslag som slutligen förelades kommunstyrelsen har, som frågestäl-
larna också poängterar, sin utgångspunkt i att belysning ska finnas där 
det finns permanent boende och klaras inom tidigare årskostnad för väg-
belysningen inklusive avskrivnings- och räntekostnader på investeringen. 
De antagna riktlinjerna möjliggör också tillkomst av ny belysning där 
permanent boende tillkommer alternativt där dessa finns men saknat be-
lysning sedan tidigare vilket i princip inte varit fallet med den praxis som 
tillämpats förut. 
 
Sedan 2003 har budgetramarna minskats med 15-20% för drift av gator/ 
vägar och markskötsel i förhållande till kostnadsutvecklingen. Detta har 
resulterat i att besparingar måste göras inom alla områden och då även 
vägbelysningen. Utifrån de medel som finns har förvaltningen i första 
hand väsentligt minskat på bland annat underhållet av vägar, samt sköt-
sel av grönytor. De besparingar som tidigare gjorts avseende vägbelys-
ning är nedsläckning under sommarmånaderna samt reglerade tänd- och 
släcktider. Teknik- och serviceförvaltningen har därför inga ytterligare 
handlingsalternativ för att hålla budgetramarna. 
 
 
 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
datum 
 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen (TSF) 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Thord Engström 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Följderna av att tillgodose deras önskemål om att åter tända upp belys-
ningen är att övriga orter i kommunen bör få samma möjlighet att behålla 
belysningen. Detta skulle innebära att flertalet av de ca 1400 ljuspunkter 
som planeras släckas kommer att lysa även i framtiden.  

 
Om man väljer att behålla de ca 1 400 ljuspunkter som planerades att 
släckas i kommunen beräknas byte av armaturer i dessa uppgå till en 
kostnad om ca 1 600 000 kr och därmed ge en årlig kapitalkostnad om ca 
100 000 kronor med 33 års avskrivningstid. Den årliga elkostnaden kom-
mer att öka med ca 250 000 kr/år i förhållande till den kalkylerade kost-
naden med riktlinjerna som utgångspunkt. 
 
Initierare 
 
Mats Lindahl och Ingegerd Hoff- Lindahl 
 
 
Förslag till beslut  
 
Med anledning av ovanstående beskrivning föreslår TSF att beslut tas om 
att arbetet med vägbelysningsanläggningarna fortsätter i enlighet med 
beslutade riktlinjer. 
 
 

 
 
 
Jörgen Pettersson              Thord Engström 
Chef teknik- och serviceförvaltningen           Gatu- och markenheten 
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§ 231 Dnr 2013.269 317 

Vägbelysning till Bönhuset i Ringvattnet 

Skrivelse har inkommit från Ringvattnets Bönhusförening om att inte 
släcka ner vägbelysningen till Ringvattnets bönhus. 
 
Skrivelse har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Ringvattnets Bönhusförening har i en skrivelse till kommunen begärt att 
vägbelysningen till och i närheten av bönhuset inte ska släckas i samband 
med armaturbytet.  
 
De släckningar som genomförts avser 8 ljuspunkter, enligt karta. Sträckan 
förbi Bönhuset saknades i kartunderlaget men avses inte släckas, dock är 
inte armaturerna utbytta utan det kommer att ske vid ett senare tillfälle. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att föreningen informeras om de 
avsedda förhållandena. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 204/2013 
 
Yrkande 

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

Föreningen informeras om de avsedda förhållandena. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Bönhusföreningen 
 

  

Justering (sign) 
  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
datum 
 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen (TSF) 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Thord Engström 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Nedsläckning av vägbelysning vid Bönhuset Ringvattnet 

Ringvattnets Bönhusförening har i en skrivelse till kommunen begärt att 
vägbelysningen till och i närheten av bönhuset inte ska släckas i samband 
med armaturbytet.  
 
De släckningar som genomförts avser 8 ljuspunkter, enligt bilagd karta. 
Sträckan förbi Bönhuset saknades i kartunderlaget men avses inte släckas, 
dock är inte armaturerna utbytta utan det kommer att ske vid ett senare 
tillfälle. 

 
Initierare 
 
Ringvattnets bönhusförening 
 
Förslag till beslut 
 
TSF föreslår att föreningen informeras om de avsedda förhållandena 
 

 

Underskrift 

 
 
Jörgen Pettersson                                              Thord Engström 
Chef teknik- och serviceförvaltningen           Gatu- och markenheten 
               
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 232 Dnr 2013.268 317 

Vägbelysning Ringvattnet 

Skrivelse har inkommit från Ringvattnet med anledning av nya riktlinjer 
för vägbelysning i kommunen. 
 
I en skrivelse till kommunen uppmanar boende och fritidsboende i Ring-
vattnet kommunen att följa, som de anser, ingånget avtal och inte neds-
läcka någon vägbelysningsarmatur förrän samråd skett. 
 
Som föreningen skriver så tog kommunen en gång i tiden över ansvaret 
för driften av vägbelysningsanläggningarna i kommunen istället för att ge 
bidrag för dess drift. 
 
I samband med budget 1993 togs beslut att delar av vägbelysningen skul-
le släckas av besparingsskäl. Som alternativ till sådan nedsläckning er-
bjöds byarna att återta anläggningarna och åter erhålla bidrag till del av 
driftskostnaderna. Det var endast ett fåtal byar som visade sitt intresse 
och genomförde övertagandet, men dessa återlämnade senare anlägg-
ningarna till kommunen. 
 
Detta innebär att all vägbelysning i kommunen, förutom Trafikverkets,  
betraktas som kommunens anläggningar. 
 
Inget samråd har skett med enskilda byar inför det armaturbyte som nu 
är genomfört i Backe-/Rossönområdet och stora delar av Strömsundsom-
rådets ytterområden. Resterande delar av kommunen ska bytas ut under 
kommande två år. 
 
Utgångspunkt för bytet har varit de riktlinjer som beslutades av kom-
munstyrelsen den 22 september 2009. 
 
Information om dessa och vad de kommer att innebära för kommunens 
respektive orter har annonserats och informerats via annonser och artik-
lar/ radioreportage i media samt på kommunens hemsida där även kar-
tor funnits under lång tid som visat var nedsläckning kommer att ske. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att beslut tas 
om att arbetet med vägbelysningsanläggningarna fortsätter i enlighet 
med beslutade riktlinjer. 
 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-09-24  18  
     

     
§ 232 forts. Dnr 2013.268 317 

Beredning 

Arbetsutskottet § 205/2013 
 
Yrkande 

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

1. De av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för vägbelysning följs. 
 

2. Svar till skrivelse lämnas i enlighet med förslag från teknik- och servi-
ceförvaltningen. Bilaga 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Ringvattnet 
 
  

  

Justering (sign) 
  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
datum 
 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen (TSF) 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Jörgen Pettersson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Vägbelysning i Ringvattnet 

I en skrivelse till kommunen uppmanar boende och fritidsboende i Ring-
vattnet kommunen att följa, som de anser, ingånget avtal och inte neds-
läcka någon vägbelysningsarmatur förrän samråd skett, se bilaga. 
 
Som föreningen skriver så tog kommunen en gång i tiden över ansvaret 
för driften av vägbelysningsanläggningarna i kommunen istället för att ge 
bidrag för dess drift. 
 
I samband med budget 1993 togs beslut att delar av vägbelysningen skul-
le släckas av besparingsskäl. Som alternativ till sådan nedsläckning er-
bjöds byarna att återta anläggningarna och åter erhålla bidrag till del av 
driftskostnaderna. Det var endast ett fåtal byar som visade sitt intresse 
och genomförde övertagandet, men dessa återlämnade senare anlägg-
ningarna till kommunen. 
 
Detta innebär att all vägbelysning i kommunen, förutom Trafikverkets,  
betraktas som kommunens anläggningar. 
 
Inget samråd har skett med enskilda byar inför det armaturbyte som nu 
är genomfört i Backe-/Rossönområdet och stora delar av Strömsundsom-
rådets ytterområden. Resterande delar av kommunen ska bytas ut under 
kommande två år. 
 
Utgångspunkt för bytet har varit de riktlinjer som beslutades av kom-
munstyrelsen den 22 september 2009. 
 
Information om dessa och vad de kommer att innebära för kommunens 
respektive orter har annonserats och informerats via annonser och artik-
lar/ radioreportage i media samt på kommunens hemsida där även  
kartor funnits under lång tid som visat var nedsläckning kommer att ske. 
 
Denna informationsinsats påbörjades i april 2012 och har på olika sätt ge-
nomförts sedan dess med senaste artikel och annons nu inför semestrar-
na. Att insatsen startade tidigt var för att möjliggöra synpunkter från 
kommuninnevånarna på arbetet.  
 
Bland annat inkom synpunkter från Ringvattnet som tagits hänsyn till i 
arbetet. Resultatet för Ringvattnets del är att släckningar som genomförts 
avser 8 ljuspunkter enligt bilagd karta. 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
datum 
 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen (TSF) 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Jörgen Pettersson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 
Följderna av att tillgodose deras önskemål om att åter tända upp belys-
ningen är att övriga orter i kommunen bör få samma möjlighet att behålla 
belysningen. Detta skulle innebära att flertalet av de ca 1400 ljuspunkter 
som planeras släckas kommer att lysa även i framtiden.  

 
Om man väljer att behålla de ca 1 400 ljuspunkter som planerades att 
släckas i kommunen beräknas byte av armaturer i dessa uppgå till en 
kostnad om ca 1 600 000 kr och därmed ge en årlig kapitalkostnad om ca 
100 000 kronor med 33 års avskrivningstid. Den årliga elkostnaden kom-
mer att öka med ca 250 000 kr/år i förhållande till den kalkylerade kost-
naden med riktlinjerna som utgångspunkt. 
 
Initierare 

 
Permanent- och fritidsboende i Ringvattnet 
 
Förslag till beslut  
 
Med anledning av ovanstående beskrivning föreslår TSF att beslut tas om 
att arbetet med vägbelysningsanläggningarna  utan avbrott fortsätter i en-
lighet med beslutade riktlinjer. 
 

 

 
Jörgen Pettersson                                              Thord Engström 
Chef teknik- och serviceförvaltningen           Gatu- och markenheten 
               
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 233 Dnr 2013. 219 041   

Revisionsrapport – investeringssamverkan 

Revisorerna har gett Kommunal Sektor inom PwC i uppdrag att genom-
föra en granskning avseende kommunens investeringsverksamhet. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om investeringsverksam-
heten hanteras på ett ändamålsenligt sätt med en tillräcklig intern kontroll 
knuten till området.  
 
Kommunchefen har lämnat förslag till yttrande 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 206/2013 
 
Yrkande 

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

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga  
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Revisorerna  
 
 
 
 
 
  

  

Justering (sign) 
  



 
 

YTTRANDE  Sidan 1 av 3 
2013-09-12 
 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Kommunchef 

Nämnd/styrelse 
KS 

 
 

Svar Revisionsrapport – Kommunens investerings-
verksamhet KS 2013-09-24 
 
Revisionen har granskat kommunens investeringsverksamhet  
 
Strömsunds kommun har tagit del av lämnade synpunkter vilka blir ett 
stöd i utvecklingen av våra rutiner. 
 
Ytterligare kommentarer återfinns i tabell på följande sida. 
 
 
 
 
 



 
 

YTTRANDE  Sidan 2 av 3 
2013-09-12 
 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Kommunchef 

Nämnd/styrelse 
KS 

 
Beskrivning av ärendet 

Grundläggande handling 
Kommunens investeringsverksamhet maj månad 2013 
 
 
Förslag till beslut och motivering 

Strömsunds kommun har tagit del av lämnade synpunkter däribland det 
följande anges. 
 
”Däremot har i granskningen inte framkommit uppgifter som talar för att 
den tillämpade ansvars- och uppgiftsfördelningen i dagsläget inte är än-
damålsenlig utifrån kommunens styrprinciper. Vi kan också konstatera 
att beslutsunderlagen till beslutade investeringar är ändamålsenliga.” 
 
Rapporten kommer också ge stöd i utvecklingen av vår investeringsverk-
samhet.  
 
Nedan följer kommentarer kring olika detaljsynpunkter. 
 

Synpunkt Kommentar – Förslag till svar 
  
3.1 Ansvars- och arbetsfördelning  
Bedömning: Enligt vår bedömning har i 
granskningen inte framkommit uppgifter 
som talar för att ansvars- och uppgiftsför-
delningen inte är ändamålsenlig. Däremot 
är den inte beskriven och dokumenterad på 
ett tydligt sätt.  
Vi anser också att kommunen bör överväga 
en modell som på ett tydligare sätt klargör 
brukarnas, d v s facknämndernas, och utfö-
rarens (kommunstyrelsens) roller och an-
svar 

Modellen har succesivt växt fram under 
senare och behöver nu dokumenteras. 
 
Beträffande nämndernas medverkan så bör 
detta övervägas. Deras inflytande torde 
främst avse de årliga kostna-
der/rationaliseringar som investeringen 
innebär. 

  
3.2. Övergripande mål och styrprinciper  
Bedömning: Vår bedömning är att övergri-
pande styrprinciper för investerings-
verksamheten saknas. Övergripande mål 
finns i form av finansiellt mål för god eko-
nomisk hushållning. 
Vår bedömning är att den fastställda inve-

Beträffande styrning se ovan. 
 
Kommunen har en tydlig ambition att inte 
överstiga det årliga målet om 21 miljoner i 
genomsnitt över tid.  
Målet är inte kopplat till mandatperiod.   



 
 

YTTRANDE  Sidan 3 av 3 
2013-09-12 
 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Kommunchef 

Nämnd/styrelse 
KS 

 
Synpunkt Kommentar – Förslag till svar 
steringsbudgeten för 2012 beloppsmässigt 
avsevärt överstiger kommunens finansiella 
för det enskilda året.  
För 2013 har full hänsyn tagits till det finan-
siella målet.  
Eftersom målet (21 mnkr/år), enligt kom-
munens styrprincip sträcker sig över hela 
mandatperioden och gäller som ett genom-
snitt, finns inte underlag för att i dag bedö-
ma om full hänsyn tas till det finansiella må-
let sett över hela mandatperioden. 

I kommunens årsredovisning 2012 sid 6 
och sid 18 framgår tydligt hur utfallet varit 
över tiden t.ex.  
”Sett under perioden 2001-2012 uppgår inve-
steringarna i genomsnitt till knappt 17 
mkr/år.” 
 
Vi kommer att precisera detta mål tydligare 
i nya riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning. 

  
3.3. Anvisningar för handläggning  
Bedömning: Vår bedömning är att tydliga 
och ändamålsenliga anvisningar för hand-
läggning av investeringsärenden saknas. 
Vissa av kommunens anvisningar för ären-
deberedning i stort är tillämpliga även för 
investeringsverksamheten. Granskningen 
har dock inte kunnat visa att dessa regler är 
fastställda av kommunstyrelsen eller annat 
beslutsorgan.  
 

Kommunen har genomfört en omfattande 
förnyelse av våra styrande dokument.  
 
Vi avser även att se över styrande doku-
ment för investeringar. 

  
3.4. Beslutsunderlag  
Bedömning: Vår bedömning är att besluts-
underlagen till beslutade investeringar är 
ändamålsenliga. 

 

  
3.5. Uppföljning och rapportering  
Bedömning: Vår bedömning är att kommu-
nens uppföljning, rapportering och utvärde-
ring av investeringsverksamheten inte är 
ändamålsenlig. Bedömningen grundas på 
att fastställt regelverk för uppföljning och 
rapportering inte tillämpas. 

M.h.t. till införande av tydligare mål för 
verksamheten sker en översyn kring hur 
rapportering kan komma att ske. Nuvaran-
de reglemente behövers ersättas med nya 
riktlinjer som beslutas av Kommunfullmäk-
tige. 

  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 234 Dnr 2013.290 006  

Sammanträden med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2014 

Kommunledningsförvaltningen/kansli har upprättat förslag till samman-
trädesdagar år 2014. 
 
 Arbetsutskottet  Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
 
Januari  14 - 
 
Februari 4 18 12 
 
Mars 11 25 - 
 
April 8 29 16 
 
Maj 6 20,21 - 
 
Juni 3 17 11 
 
Juli - - - 
 
Augusti 5 19 - 
 
September 2, 30 16 10 
 
Oktober - 14 - 
 
November  4 18 12 
 
December 3 16 11 
 
Kommunfullmäktiges valutskott 20 november 2014 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 207/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår arbetsutskottet besluta i en-
lighet med förslag. 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-09-24  21  
     

     
§ 234 forts. Dnr 2013.290 006  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upprättat förslag till tidplan 2014 för kommunstyrelsens sammanträ-
den godkänns.  
 

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

 
_____  

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-09-24  22  
     

     
§ 235 Dnr 2012.07 292 

Ny sporthall i Strömsund 

Under det senaste året har ett omfattande utredningsarbete genomförts 
för att studera möjligheterna att bygga en ny sporthall/bollhall i Ström-
sund. En projektgrupp med deltagande från idrotten har tagit fram ett ut-
kast till sporthall/bollhall.  
 
Inför nästa steg, som innebär nyttjande av betydande del av avdelade in-
vesteringsmedel i syfte att genomföra en projektering så behöver kom-
munstyrelsen ta ställning till detta. 
 
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta att tidigare avsatta in-
vesteringsmedel används för projektering av sporthall/bollhall i Ström-
sund. Projekteringen skall ge underlag för en noggrann kostnadsberäk-
ning och kunna nyttjas för upphandling av byggnation av sport-
hall/bollhall. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 209/2013 
 
Yrkande 

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

1. Strömsunds kommun använder tidigare avsatta investeringsmedel 
för projektering av sporthall/bollhall i Strömsund.  
 

2. Projekteringen skall ge underlag för en noggrann kostnadsberäkning 
och kunna nyttjas för upphandling av byggnation av sport-
hall/bollhall. 

 
_____  
 
 
 

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-09-24  23  
     

     
§ 236 Dnr 2013.294 841 

Turismstrategi 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2010 att ge kommunchefen i 
uppdrag att lämna förslag till hur ett turistpolitiskt program gällande 
kommunens arbete med turism ska utarbetas.  
 
Olika varianter och modeller samt andra liknande styrdokument har stu-
derats såsom regionens strategi för länets turismutveckling. Vidare har 
arbetet med Destination South Lapland utvecklats, därutöver har arbetet 
inom Mittskandinaviska regionprojektet gått in i en ny fas och destination 
Vaajma är bildat. 
 
Med alla dessa nytillkomna pusselbitar är det således aktuellt att genom-
föra det uppdrag som redan givits av kommunstyrelsen. Programmet ska 
vara ett strategiskt, levande dokument som fungerar som ett arbetsverk-
tyg och bör ligga över en mandatperiod, ca fem år med en vision på 2020.  
 
Strategin som formuleras ska ha relevans och vara anpassad till den na-
tionella strategin för besöksnäringen samt de strategier, visioner och mål 
som är framtagna av Jämtland Härjedalen Turism. Den nationella strate-
gin säger att Sverige ska dubblera omsättningen. Detta behöver inte inne-
bära att vi ska dubblera antalet besökare. 
 
Synpunkter har kommit från olika politiska föreningar. Kommunchefen 
har arbetat in de olika synpunkterna i förslaget. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 210/2013 
 
Yrkande 

Susanne Hansson (s) yrkar att strategin återremitteras till arbetsutskottet 
för komplettering och översyn av målformuleringar. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att det skall återremitteras. 
 
 
 
 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 236 forts. Dnr 2013.294 841 

Kommunstyrelsens beslut 

Strategin återremitteras till arbetsutskottet för komplettering och översyn 
av målformuleringar. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunchefen 
Turistchefen 
 

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-09-24  25  
     

     
§ 237 Dnr 2013.307 141 

Ansökan Tillväxtverkets ”pilotpengar” för samhällsplane-
ring och näringslivsutveckling 

Strömsund, Dorotea och Vilhelmina kommuner är intresserade av att ar-
beta med ett pilotprojekt inom programmet ”Samhällsplanering för när-
ingslivsutveckling”. 

 Genom programmet får kommunerna möjlighet att arbeta strategiskt och 
utvecklingsinriktat med utgångspunkt från att det saknas infrastruktur i 
form av året runt öppna vägar mellan de tre kommunernas fjällorter. Det-
ta är också en fråga som kräver samspel mellan fysisk planering på kom-
munal nivå, samt regional- och nationell planering. 

De förutsättningar och förhållanden som skapas i den fysiska planeringen 
på kommunal nivå påverkar företagens konkurrenskraft och möjlighet att 
utvecklas likväl som medborgares vilja att stanna eller flytta till en ort. Ett 
fungerande transportsystem och tillgång till attraktiva boendemiljöer är 
båda exempel på detta och leder på sikt till en ökad attraktionskraft och 
tillväxt. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 211/2013 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag med föl-
jande tillägg: 

Under förutsättning att medel beviljas från Tillväxtverket medfinansierar 
Strömsunds kommun projektet med 86 950 kronor samt att medel anvisas 
ur kommunstyrelsens utvecklingspott. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1.  Strömsunds kommun lämnar in en ansökan till Tillväxtverket. 

2.  Strömsunds kommun ansöker om medfinansiering från Regionför-
bundet Jämtlands län. 

3. Under förutsättning att medel beviljas från Tillväxtverket medfinansie-
rar Strömsunds kommun projektet med 86 950 kronor. 

4. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott. 
 
_____  
Beslutsexpediering  
SUAB 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 238 Dnr 2013.301 612 

Interkommunala terminsavgifter för Hjalmar Strömerskolan 
läsåret 2013/2014 

Förslag på interkommunala terminsavgifter för Hjalmar Strömerskolan 
har inkommit från framtids- och utvecklingsförvaltningen. 

Program Avgifter 
för läsåret 
2012/2013 

Förslag till 
avgifter 
för  
ht 2013 

Barn- och fritidsprogrammet 41 300 kr 42 200 kr 
Bygg- och anläggningsprogrammet 58 500 kr 59 700 kr 
El- och energiprogrammet 56 000 kr 56 500 kr 
Ekonomiprogrammet 41 600 kr 41 800 kr 
Estetiska programmet 53 000 kr 54 200 kr 
Fordons- och transportprogrammet åk 1 65 400 kr 66 900 kr 
Fordons- och transportprogrammet åk 2-3, 
inriktning personbil 

65 400 kr 66 900 kr 

Fordons- och transportprogrammet åk 2-3, 
inriktning transport 

80 500 kr 80 900 kr 

Handels- och administrationsprogrammet 38 900 kr 39 800 kr 
Humanistiska programmet 41 600 kr 41 800 kr 
Industritekniska programmet 63 500 kr 65 000 kr 
Introduktionsprogrammen 44 600 kr 45 600 kr 
Naturvetenskapsprogrammet 41 200 kr  41 600 kr 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 59 400 kr 59 800 kr 
Samhällsvetenskapsprogrammet 41 600 kr 42 000 kr 
Teknikprogrammet 45 700 kr 46 100 kr 
Vård- och omsorgsprogrammet 58 000 kr 58 900 kr 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 212/2013 

Yrkande 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslagna avgifter fastställs. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
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§ 238 forts. Dnr 2013.301 612 

Beslutsexpediering 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 
 

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 239 Dnr 2013.168 807  

Bidrag till marknadsföring - Strömsunds Golfklubb 

En förfrågan har inkommit från Golfklubben i Strömsund om marknads-
föringsbidrag. 
 
I kommunen finns två golfbanor, Rossön och Strömsund, som drivs ide-
ellt av föreningarna. Banorna finansieras genom medlemsavgifter, spel-
avgifter och sponsring. 
 
Kommunen har haft ett avtal med båda föreningarna om marknadsföring 
på banan m.m. Föreningarna erhöll ett bidrag om 15 000 kronor var, för 
2012. 
 
Rossöns Golfklubbs förfrågan om sponsringsavtal behandlades på kom-
munstyrelsens sammanträde den 22 maj 2013, § 133. De beviljades då 
10 000 kronor i marknadsföringsbidrag. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 213/2013 
 
Yrkande  

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

1. Strömsunds Golfklubb erhåller 10 000 kronor i marknadsföringsbi-
drag.  
 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. 
 

3. Exakt omfattning regleras i avtal. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Strömsunds Golfklubb 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 240 Dnr 2013.306 041 

Investering i Folkets Hus i Strömsund 

Strömsunds kommun skall ta över driften av Folkets hus. Strömsund tu-
rism kommer att ansvara för driften. Turistbyrån kommer att flytta till 
Folkets Hus. Vissa investeringar behöver då genomföras. 
 
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen att åtgärder för iordningstäl-
lande av lokaler för Turistbyrå i Folkets Hus skall genomföras för att möj-
liggöra Turistbyråns flytt till Folkets hus.  
 
150 000 kronor anvisas från kommunstyrelsens ospecificerade invester-
ingsbudget för 2013.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 214/2013 
 
Yrkande 

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

1. Medel om 150 000 kronor avsätts för iordningställande av Folkets Hus 
i Strömsund. 
 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för ospecificerade inve-
steringar. 
 

_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Turistchefen 
Ekonomi 
 

  

Justering (sign) 
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§ 241 Dnr 2013.298 524 

Byggnadsföreningen Folkets Hus i Rossön ansöker om eko-
nomiskt stöd för digitalisering av biograf 

Byggnadsföreningen Folkets hus u.p.a. i Rossön ansöker om ekonomiskt 
stöd med 400 000 kronor för digitalisering av biograf. 
 
Folketshusföreningen har som ett led i arbetet med att bevara en levande 
och attraktiv landsbygd beslutat att arbeta för att de ska kunna fortsätta 
med bioverksamhet men också skapa en ny digital mötesplats i bygden. 
Föreningen beviljades under våren 180 000 kronor i bygdeavgiftsmedel 
för ändamålet. Kostnaden för att digitalisera Folkets Hus är beräknat till 
600 000 kronor. Medel kommer också att sökas från Svenska Filminstitu-
tet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 215/2013 
 
Yrkande 

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

1. Byggnadsföreningen Rossöns Folkets Hus beviljas upp till 200 000 
kronor för digitalisering av biograf. 
 

2. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgif-
ter. 

 
_____  
  
 

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-09-24  31  
     

     
§ 242 Dnr 2013.308 062 

Quadracom avveckling av Internet via ADSL i Jämtland 

Vid den stora bredbandsutbyggnaden som skedde över landet för lite mer 
än 10 år sedan valde man i Jämtland (och några områden till) för att över-
huvudtaget få bredband via ADSL till så många som möjligt en radio-
länklösning från Quadracom. 
 
Via radiolänk har datatrafiken sänts till ett antal telestationer varifrån den 
via telefonkablarna spridits till de som bor kring stationen. 
 
I länet finn 2572 ADSL-abonnemang varav i Strömsunds kommun ca 600 
via 29 stationer. Att observera att vid 21 av dessa stationer så har kom-
munen uppkopplingar till sin verksamhet. 
 
Länsstyrelsen, Regionförbundet och kommunerna har under det senaste 
året följt frågan och haft möten med Quadracom för att hitta lösningar för 
fortsatt drift.  
 
Frågeställningarna har även berört de teknikbodar som finns. Det är möj-
ligt att dessa kan vara till nytta vid en framtida fiberutbyggnad. 
 
Alternativ 

Alternativ som kan vara möjliga: 

• Om det finns fiber till stationen så kanske annan operatör också har 
ADSL-lösning (t.ex. Telia ADSL) 
 

• Om det inte finns fiber till stationen så är mobilt bredband en möj-
lighet. Telia har t.ex. aviserat om en omfattande utbyggnad från 2G 
till 4G ger också tillräcklig kapacitet. Det finns även andra operatö-
rer som genomför utbyggnad. 
 

• Utbyggnad med fiber för bredband forceras. Det kommer på sikt 
att krävas för de allt större informationsmängder som blir aktuella. 
 

• Kommunen finansierar fortsatt drift av ADSL tills vidare av de sta-
tioner som bedöms som särskilt viktiga/har en acceptabel kostnad 
intill dess andra lösningar finns. 

  
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta att utreda konsekven-
ser av en avveckling; Vilka stationer/orter är berörda, hur många abon-
nenter, företagsanslutningar, kommunala verksamhetslokaler finns vid 
varje station. 

Justering (sign) 
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§ 242 forts. Dnr 2013.308 062 

• Utred vilka olika möjligheter det finns till andra bredbandsuppkopp-
lingar som finns vid respektive stationer och vad är eventuella mer-
kostnader för detta. I detta kan också ingå avveckling av övertagen 
utrustning. 
 

• Utred vilka olika möjligheter det finns att överta och driva Quadra-
coms förbindelser vidare intill dess annan ersättning finns vid respek-
tive station och vad är kostnader och intäkter för detta.  
 

• Föreslå kriterier för de stationer som bör vara kvar.  
 

• Följ utvecklingen i andra kommuner för att möjligt samordna överta-
gande och drift. 
 
Kommunchefen har fått kompletteringar till ärendet som innebär att 
Strömsunds kommun senast den 26 september 2013 måste besluta om 
övertagande av arrendeavtal om ett antal teknikbodar som är en för-
utsättning för ADSL-driften. Dessa bedöms även vara användbara vid 
kommande bredbandsutbyggnad.  
 
Kommunen måste också före den 1 november 2013 ta ställning till av-
tal med Quadracom om övertagande av utrustning för fortsatt drift 
med ADSL. 
 

Beredning 

Arbetsutskottet § 216/2013 
 

Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag med tillägget: 
 
Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om avtal 
med Quadracom samt att kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen 
att fatta beslut om arrende av teknikbodar. 
 
Proposition 1 

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

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-09-24  33  
     

     
§ 242 forts. Dnr 2013.308 062 

Proposition 2 

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

1. En konsekvensutredning av nedläggningen av Quadracom genom-
förs. 
 

2. Kommunen utreder olika alternativ till lösningar. 
 

3. Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om av-
tal med Quadracom. 

 
4. Kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen att fatta beslut om ar-

rende av teknikbodar. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunchefen 

  

Justering (sign) 
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§ 243 Dnr 2013.303 373 

Nod för näringslivs- och affärsutvecklingsfrågor inom Nät-
verket för vindbruk 

Energimyndigheten inbjuder organisationer att anmäla sitt intresse att 
driva noden för näringslivs- och affärsutvecklingsfrågor inom Nätverket 
för vindbruk.  
 
Huvuduppdraget är att samordna och koordinera de olika näringslivs-
projekten inom nätverket samt att utveckla kunskap och metoder inom 
näringslivs- och affärsutvecklingsfrågor kopplat till vindkraftsutbyggna-
den.  
 
Arbetet som utförs inom noduppdraget kommer att samordnas med 
Energimyndighetens initiativ på vindkraftområdet för att uppnå största 
möjliga effekt av de sammantagna insatserna. Stor vikt läggs på samarbe-
tet med övriga noder och projekt inom nätverket. 
 
Målet med nodens arbete är att: 

• Utveckla nätverket med nya aktörer 

• Ha god kännedom om nätverkets olika projekt inom området och ak-
tivt söka samordningsmöjligheter 

• Analysera och kartlägga branschens behov för att främja en god när-
ingslivsutveckling kopplat till vindkraften i Sverige 

• Utveckla och dokumentera metoder för att arbeta med frågor som rör 
exempelvis näringslivs- och affärsutveckling hos lokala näringsidkare 

• Initiera nya projekt och ta fram förslag på metodutveckling och ämnen 
för fokusrapporter 

• Ha kännedom om vindkraftbranschens viktigaste aktörer och deras or-
ganisation och fungera som en kunskapskälla om branschen för regio-
nala aktörer 

 
Intresseanmälan ska ha kommit in till myndigheten senast den 15 oktober 
2013. Energimyndighetens stöd per år till noden omfattar totalt en miljon 
kronor, med möjlighet att söka ytterligare medel för enskilda projekt.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att Strömsunds kommun lämnar en intresseanmälan för uppdraget att 
driva noden för näringslivs- och affärsutvecklingsfrågor inom Nätverket 
för vindbruk.  
 

Justering (sign) 
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§ 243 forts. Dnr 2013.303 373 

Beredning 

Arbetsutskottet § 217/2013 
 
Yrkande 

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

Strömsunds kommun lämnar en intresseanmälan för uppdraget att driva 
noden för näringslivs- och affärsutvecklingsfrågor inom Nätverket för 
vindbruk.  
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

  

Justering (sign) 
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§ 244 Dnr 2013.302 612 

Statsbidrag för yrkesvux för 2014 

Enskilda kommuner, kommuner i samverkan eller kommunalförbund 
kan ansöka om statsbidrag för:  

• yrkesinriktade kurser inom gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) 
• lärlingsutbildning för vuxna 
• yrkesförarutbildning 
 
Statsbidraget för yrkesvux är 50 000 kronor per årsstudieplats och kalen-
derår. En årsstudieplats kan motsvaras av olika antal verksamhetspoäng 
inom olika ämnen.  
 
2013 
För 2013 har Strömsunds kommun erhållit 26 årsstudieplatser inom yr-
kesvux. Totalt har 15 413 platser fördelats i landet. 
 
Ansökan om lärlings- och yrkesförarutbildning för vuxna har skett 
gemensamt i länet. 52 av totalt 3 456 lärlingsplatser fördelades till länet. 
För yrkesförarutbildning tilldelades länet 22 platser av totalt 781.  
 
2014 
Regeringen har i budgetpropositionerna (prop. 2012/13:1 och 
2012/13:100) aviserat om en satsning på yrkesvux under 2014 motsvaran-
de 12 400 platser. Under förutsättning att riksdagen beslutar om medel 
kan kommuner utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenut-
bildning och särskild utbildning för vuxna (särvux) ansöka om statsbi-
drag för att bedriva yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymna-
sial nivå och yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial 
nivå. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att Strömsunds kommun 
ansöker om 30 årsstudieplatser för yrkesinriktade kurser inom gymnasial 
vuxenutbildning (yrkesvux).  
 
Ansökan om yrkesförarutbildning och lärlingsutbildning för vuxna görs i 
en gemensam ansökan med övriga kommuner i länet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 218/2013 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-09-24  37  
     

     
§ 244 forts. Dnr 2013.302 612 

Yrkande 

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

1. Strömsunds kommun ansöker om 30 årsstudieplatser för yrkesinrik-
tade kurser inom gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux).  
 

2. Ansökan om yrkesförarutbildning och lärlingsutbildning för vuxna 
görs i en gemensam ansökan med övriga kommuner i länet. 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 245 Dnr 2011.396 428 

Yttrande över ansökan om bearbetningskoncession och mil-
jökonsekvensbeskrivning, Stekenjokk Knr 1 och Levi K nr 1, 
Vilhelmina och Strömsunds kommuner 

Skrivelse har inkommit från Länsstyrelsen Jämtlands län med en begäran 
om yttrande från Strömsunds kommun rörande miljökonsekvensbeskriv-
ning i ärendet om ansökan om bearbetningskoncession gällande området 
Stekenjokk K nr 1 och Levi K nr 1. 
 
En bearbetningskoncession, reglerad i Minerallagen, innebär att Bergsta-
ten ger ensamrätten att förfoga över en utvinningsbar fyndighet inom ett 
visst område. Kommunen har tidigare yttrat sig i ärendet om bearbet-
ningskoncession till länsstyrelsen . 
 
Yrkanden 

* Göran Edman (rd) yrkar bifall till bearbetningskoncession. 
 
* Gudrun Hansson (s) yrkar bifall till med texttillägget enligt bilaga. 
 
* Lennart Oscarsson (s) yrkar avslag till bearbetningskoncession. 
 
Proposition  

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

Strömsunds kommun bifaller ansökan om bearbetningskoncession. Bilaga  
 
Reservationer 

Lennart Oscarsson (s) och Kerstin Sjöberg (v) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Lennart Oscarssons yrkande. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggavdelningen 
Länsstyrelsen 
 

  

Justering (sign) 
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ORRNÄSFJÄLL 1:1, Yttrande över ansökan om 
bearbetningskoncession och miljökonsekvensbeskrivning, 
Stekenjokk K nr 1 och Levi K nr 1, Villhelmina och 
Strömsunds kommuner  
 
Sammanfattning av ärendet 
En skrivelse från Länsstyrelsen Jämtlands län (Dnr 543-4987-13), med begä-
ran om yttrande från Strömsunds kommun, rörande miljökonsekvensbe-
skrivningen i ärende om ansökan om bearbetningskoncession gällande om-
rådet Stekenjokk K nr 1 och Levi K nr 1 inkom 2013-08-14. Kommunen be-
reds möjlighet att fram till 2013-09-27 lämna sitt yttrande till Länsstyrelsen i 
ärendet. 
 
En bearbetningskoncession, reglerad i Minerallagen, innebär att Bergstaten 
ger ensamrätten att förfoga över en utvinningsbar fyndighet inom ett visst 
område. Kommunstyrelsen har tidigare yttrar sig i ärendet om bearbet-
ningskoncession till Länsstyrelsen 2011-10-25, § 286. Kommunstyrelsen har 
även yttrat sig till SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) angående de-
taljavgränsning av riksintresseområde för värdefulla ämnen och material i 
området, 2013-01-30, § 41. 
 
 
Beslutsunderlag 

• Remiss Dnr 543-4987-13 från Länsstyrelsen Jämtlands län 
• Bergsstatens ärende BS 22-906-11, ”Ansökan om bearbetningskon-

cession enligt minerallagen (1991:45) för områdena Stekenjokk K nr 
1, Vilhelmina kommun i Västerbottens län samt Levi K nr 1, Ström-
sunds kommun i Jämtlands län, kompletteringar av MKB” 

• Bergsstatens ärende BS 22-906-11, ”Ansökan om bearbetningskon-
cession enligt minerallagen (1991:45) för området Stekenjokk K nr 1 
Strömsunds kommun i Jämtlands län och Vilhelmina kommun i Väs-
terbottens län” 

 
 
Ärendets handläggning 
Bakgrund 
En bearbetningskoncession innebär att innehavaren av koncessionen har 
fått ensamrätt av Bergstaten att förfoga över en utvinningsbar mineralfyn-
dighet. Rätten gäller i 25 år med möjlighet till förlängning. Enligt mineral-
lagen ska Bergsstaten meddela bearbetningskoncession om en fyndighet 
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som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad och fyn-
digheten i sig eller platsen för fyndigheten inte gör det olämpligt att sökan-
den får koncessionen. Bergsstatens beslut får inte strida mot kommunens 
detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Vid prövningen om bearbetningskoncession ska även 3 och 4 kap miljöbal-
ken (”Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten” 
samt ”Särskilda bestämmelser om hushållning med mark och vatten”) till-
lämpas och en miljökonsekvensbeskrivning ska belysa ärendet. I 3 kap 1 § 
miljöbalken framgår att mark och vattenområden skall användas för det el-
ler de ändamål de är bäst lämpade till med hänsyn taget till beskaffenhet, 
läge och rådande behov. Företräde skall ges till sådan användning som från 
en allmän synpunkt ger god hushållning. Länsstyrelsen skall hantera miljö-
konsekvensbeskrivningen och samråda med Bergsstaten innan beslut fattas 
i koncessionsärendet. Enligt mineralförordningen är Länsstyrelsen skyldig 
att inhämta yttrande från kommunen rörande miljökonsekvensbeskriv-
ningen. 
 
Kommunstyrelsen yttrade sig till Länsstyrelsen Jämtlands län 2011-10-25, § 
286, vad gällde bearbetningskoncession i området. Vid detta yttrande påpe-
kades bland annat behov av flertalet kompletteringar av handlingarna. Se-
dan dess har området pekats ut som riksintresse för värdefulla ämnen och 
material av SGU (2012), handlingarna i ärendet har kompletterats och ett 
nytt bolagsnamn står som sökande.  
 
Ärendebeskrivning 
Den ansökta bearbetningskoncessionen gäller områdena Stekenjokk K nr 1 
och Levi K nr 1, belägna i Strömsunds och Vilhelmina kommuner. Det sö-
kande bolaget uppger att målet är att bryta malm med innehåll av koppar, 
zink, bly, guld och silver. Stekenjokkmineraliseringen  har tidigare brutits 
och anrikats av Boliden (1976-88). Levimineraliseringen, en nordlig för-
längning av Stekenjokkfyndigheten, har inte varit i drift men öppnats och 
15 000 ton malm togs ut under förra driftperioden.  
 
Området för den planerade verksamheten är beläget på högfjäll på ca 800 
till 850 möh. Bolaget uppger att fjällräven (rödlistad) och långskaftad 
svanmossa (rödlistad) finns inom Stekenjokkområdet. 
 
Bolaget uppger att en framtida produktion skulle komma att likna den Bo-
lidens tidigare, med brytning under jord och ett anrikningsverk på platsen. 
Transporter av kopparsliger och zinksliger från området kommer att ske 
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med lastbil. Deponering av restprodukterna förväntas ske under jord samt i 
sandmagasin ovan jord. 
 
Under en eventuell brytningsperiod uppges att utsläpp till luft och vatten 
kommer att ske. Utsläpp av metaller i luft bedöms av Bolaget att bli mindre 
jämfört med föregående brytning på grund av ändrad teknik, medan ut-
släppen till vatten kommer att bli likartade. Efter avslutad drift ska området 
efterbehandlas. Bolaget förespråkar i handlingarna samma deponeringsme-
toder som tidigare, dvs ett sand- och klarningsmagasin med överdämning 
för att förhindra/minska metallavgång från deponerat material samt viss 
återfyllnad under mark. 
 
Bolaget bedömer att rennäringen kommer att påverkas på ungefär samma 
sätt som vid tidigare gruvdrift. Renen kommer att störas under hela betes-
perioden, inklusive de känsliga perioderna under sommar och höst. Tro-
ligtvis kommer även en flyttled att behöva ändras och passagen förbi gru-
van blir svårare. Betesmarken i området kommer att minska. Detta kan ge 
påverkan på renarnas betesro och ökad risk för att de ger sig in i omgivan-
de samebyars betesmarker. 
 
Bolaget bedömer att en återetablering av gruvverksamhet i området förvän-
tas minska tillgången på föda för viltet lokalt, exempelvis dal- och fjällri-
pan. Samtidigt gör bolaget bedömningen att omfattningen av jakt, fiske, re-
kreation och turism inte kommer att påverkas märkbart vid en planerad 
gruvdrift. 
 
 
Strömsunds kommuns yttrande 
 
Planförhållanden 
Det ansökta koncessionsområdet utpekades som riksintresse för värdefulla 
ämnen och material av SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) under 
2012. Inom Strömsunds kommun är området sedan tidigare även utpekat 
som riksintresse för rennäring, naturvård och rörligt friluftsliv (kust, turism 
och friluftsliv). Det finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelse för lo-
kaliseringen. I kommunens gällande översiktsplan från 1991-04-24 finns i 
övrigt inget särskilt angivet för området. I kommunens fördjupade över-
siktsplan för vindbruk, antagen av Kommunfullmäktige 2005-04-27 § 25, är 
området skyddad från utbyggnad av vindkraft. 
 
I förslaget till översiktsplan som lämnas till Kommunsstyrelsens arbetsut-
skott 2013-09-10 har riksintresse för värdefulla ämnen och material priorite-
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rats framför de andra i området. Den föreslagna översiktsplanen har varken 
samråtts eller genomgått den föreskrivna utställningstiden ännu och kan 
därför inte jämställas med en fastställd översiktsplan. 
 
Riksintressen 
Området berörs således av totalt fyra riksintressen. I 3 kap 10 § miljöbalken 
framgår att: 

”Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ända-
mål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt 
främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska 
miljön i övrigt.”  

 
I författningskommentarerna till Regeringens proposition 1997/98:45, Mil-
jöbalken, framgår att företräde ska ges till sådan användning som från all-
män synpunkt medför en god hushållning och att det vid bedömningen av 
den lämpligaste användningen av ett område alltid möjligheten till samut-
nyttjande ska undersökas. Propositionen anger även att balkens övergri-
pande mål i 1 kap 1 § att främja en hållbar utveckling ska vara utgångs-
punkt för bedömningen. Vid en sådan avvägning där ekologiska, sociala 
och samhällsekonomiska intressen ställs mot varandra framgår att man för 
att uppnå ett hållbart samhälle bör slå vakt om den materiella välfärden 
även för kommande generationer till exempel genom skydd av ekonsyste-
mens långsiktigta produktionsförmåga och bevarandet av värdefulla natur- 
och kulturmiljöer. 
 
Miljö- och byggavdelningen anser inte att Bolaget i sin miljökonsekvensbe-
skrivning visat att deras tänkta gruvprojekt på ett bra sätt kan samverka 
med övriga riksintressen i området utan 3 kap 10 § och 1 kap 1 § miljöbal-
ken måste tillämpas i ärendet. 
 
Riksintresse rennäring 
Vissa kompensationsåtgärder gentemot rennäringen finns upptagna i en 
särskild bilaga i de kompletterande handlingarna. Dessa utfästelser har ing-
en betydelse inför ett beslut enligt minerallagen. Enligt handläggare på 
Bergsstaten beslutas inte om några kompensationsåtgärder med stöd av 
minerallagen. Det framgår inte heller av handlingen vad som skulle hända 
med dessa utfästelser vid exempelvis en överlåtelse av Bearbetningskonces-
sionen till ett annat bolag. I samband med en eventuell prövning av till-
stånd enligt miljöbalken kan krav på kompensationsåtgärder till viss del 
vara möjligt med stöd av 31 kap miljöbalken.  
 
Riksintresse naturvård 
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Påverkan på riksintresse naturvård finns knappt nämnt i handlingarna. 
Vad gäller natur- och miljöintressena hänvisas i huvudsak till en komman-
de prövning av tillstånd enligt miljöbalken. Dessvärre blir dessa frågor då 
något överspelade när lokaliseringen till stor del redan är avgjord med ett 
beslut om bearbetningskoncession. 
 
Exempelvis kan den diffusa miljöpåverkan såsom damning från ett indu-
striområde och transporter ha en stor inverkan på omgivningen, både i när-
området men även på längre håll. För att göra en översiktlig redovisning 
skulle Bolaget exempelvis ha redovisat en vindros med förhärskande vind-
riktningar och uppgifter om hur omfattande/ hur långt damning skulle 
kunna vara möjlig med tanke på rådande vindhastigheter i den aktuella 
miljön. Detta för att om möjligt kunna peka på hur stort omland växtlighe-
ten skulle kunna komma att förändras på grund av en eventuell exploate-
ring. Med tanke på att den norska nationalparken Børgefjell gränsar direkt 
till Sverige skulle denna fråga även kunna vara av betydelse för Norge och 
bedömningen gentemot Esbokonventionen.  
 
Utsläpp till vatten diskuteras i miljökonsekvensbeskrivningen men bolaget 
gör ingen bedömning om riskerna för att negativt påverka gällande status 
för de berörda vattendragen.  Detta är högst väsentligt då miljökvalitets-
normen för vatten syftar till att samtliga sjöar och vattendrag ska uppnå 
viss ekologisk status/potential och kemisk status senast år 2021.  
 
Bolaget har i korta ordalag berört förekomsten av fjällräv i området och gör 
en muntlig hänvisning till en forskare inom området som uppges ha dragit 
slutsatsen att sprängningar, buller eller trafik inte bedöms bli någon bety-
dande fara för fjällräven. Det konstateras att man för att underlätta för fjäll-
rävens fortbestånd behöver stödutfodra dem och skjuta av rödräv i områ-
det. Något som idag redan görs inom ramen för det nationella åtgärdspro-
grammet för fjällräv. Man poängterar att man inte ska slänga matrester i na-
turen och förhindra personalens hundar att överföra skabb till fjällräven. 
Någon jämförelse mellan insatsbehoven för att stärka fjällrävens möjlighe-
ter i ett område med eller utan gruvnäring har inte gjorts.  
 
Riksintresse rörligt friluftsliv (kust, turism och friluftsliv) 
Påverkan på riksintresset rörligt frilutsliv berörs kortfattat. Bolaget hävdar 
att varken jakt, fiske eller turism kommer att påveraks av deras önskade 
exploatering. De visar dock inga faktaunderlag som varken styrker eller 
motsäger dessa påståenden. Men bolaget uppger att damning kan påverka 
vegetationen som i sin tur skulle kunna ge minskat tillgång på föda för ex-
empelvis fjäll- och dalripa.  
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Strömsunds Turism uppger att landskapsbilden runt ”Vildmarksvägen” är 
mycket viktig för besöksnäringen. Man befarar även att en intensiv trafik 
med tyngre fordon skulle kunna förta den känsla av orördhet som finns 
idag i området längs vägen. Turistbyrån upplever en ökad efterfrågan på 
information om området och tror inte att ett industriområde på fjället skulle 
locka turisterna i lika hög grad som idag till området. 
 
Hållbar utveckling 
Författningskommentarerna till miljöbalkspropositionen anger att man vid 
vägande av olika riksintressen bör ta hänsyn till miljöbalkens mål och den 
hållbara utvecklingen av samhället. Begreppet hållbar utveckling framlades 
först av Brundlandkommisionen 1987 genom följande uttalande "En hållbar 
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." Begreppet har 
sedan dess fått en stor spridning även om en entydig definition inte finns. 
Diskussionen om vad begreppet egentligen står för har över åren svängt 
från en fokusering på den ekonomiska utvecklingen till mänsklig utveck-
ling som utbildning, jämlikhet, jämställdhet osv. Världstoppmötet i Johan-
nesburg 2002 utvidgade begreppet genom att ta in ”de tre pelarna” miljö-
mässig-, social- och ekonomisk utveckling i diskussionen. För att belysa 
ärendet vidare förs nedan ett kort resonemang kring dessa tre aspekter. 
 
Ekologisk utveckling 
Området inom Strömsunds kommun är redan utpekat som riksintresse för 
naturvård. Länsstyrelserna i Jämtland har beslutat om interimistiskt natur-
reservat för området i syfte att skydda djurlivet från störningar.  
 
De förändringar av klimatet som pågår kommer att påverka fjällmiljön i 
högre grad än de flesta andra ekosystem. Ökande temperaturer leder till 
minskande glaciärer och flyttade trädgränser. Den fjällnära skogens ut-
bredning skulle kunna hållas tillbaka något utifrån påverkan från renbetet 
och ökade mängder skadeinsekter. Risken finns även att klimatförändring-
arna försämrar livsvillkoren för lämlar och smågnagare vilket skulle gå ut 
över de rovdjur som livnär sig på smågnagare, exempelvis fjällräv och 
många rovfågelarter. Fjällandskapet och ekosystemen blir med andra ord i 
en framtid ännu känsligare för störningar.  
 
En mineralbrytning vid Stekenjokk skulle även eventuellt kunna innebära 
att vägen över kalfjället kommer att hållas öppen i större utsträckning, även 
vintertid. Höga plogkanter skulle kanske kunna medföra en ökad barriäref-
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fekt i ekosystemet. Barriäreffekter kan dock i vissa fall förebyggas olika 
former av skötselrutiner.  
 
Social utveckling: Kultur 
Bolaget uppger att risk finns att en höjning av sedimentations- och klar-
ningsdammen medför risk för påverkan på en fast samisk fornlämning. Vi-
dare framhåller bolaget att Västerbottens länsmuseum tillsammans med 
samebyarna bör göra inventeringar av området.  
 
Rennäringen anses av samerna vara en del av den samiska kulturen och 
området är utpekat som riksintresse för rennäring. Bolaget har uppgett att 
rennäringen i området kommer att påverkas. Hur stor effekten av denna 
påverkan har på den samiska kulturen i stort går inte att utläsa. 
 
Bolaget har i handlingarna diskuterat olika former av kompensation för 
rennäringen och samernaq, men detta kan inte hanteras med stöd av mine-
rallagen. Om dessa förslag till kompensering kan realiseras och ha tillräck-
lig effekt för den samiska kulturen och rennäringen kan endast samerna 
själva bedöma. 
 
Samhällsekonomisk utveckling 
Bolaget uppger sig kunna driva gruvan i 10-15 år i området. Detta medför 
arbetstillfällen både direkt och indirekt genom kringeffekter. Sett ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv bör även andra faktorer än detta inräknas. 
En modern gruvnäring kräver stora satsningar på infrastruktur, som till 
viss del även kan komma boende i området till gagn, även om dimensione-
ring blir en helt annan och samhället får en merkostnad.  
 
Vid en stor exploatering bör även frågan om vad effekterna som uppstår på 
ekosystemet och de ekosystemtjänster som nyttjas kostar samhället. Natur-
vårdsverket har i sin skrivelse ”Sammanställd information om Ekosystem-
tjänster” listat följande ekosystemtjänster knutna till fjällmiljön: livsmedels 
från tamdjur, livsmedel från vilda djur och växter, landskapskaraktär (na-
turarv), landskapsbild (kulturarv), organiserat friluftsliv och oorganiserat 
friluftsliv. I det aktuella ärendet kan bland annat följande effekter på ekosy-
stemtjänsterna konstateras: 
 

• damning och etablering av industriområde: minskat renbete 
• damning och etablering av industriområde: minskad tillgång på föda 

för vilt, påverkan på jakt i området 
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• utsläpp av metaller till mark, luft och vatten: ökad risk för förhöjda 
metallhalter i fisk, vilt och bär från området med påföljande risk för 
påverkan hos konsumenter 

• en förändrad landskapsbild på fjället: förlust av ”de ofördärvade 
vildmarkerna”: påverkan på varumärket ”Vildmarksvägen” och be-
söksnäringen, påverkan på kulturmiljö. 

 
Även andra ekonomiska risker bör finans med vid bedömning av detta ex-
exempelvis det faktum att fastighetsägare och samhället löper en viss risk 
vid varje etablering av miljöfarliga verksamheter att få överta efterbehand-
lingsansvaret av ett förorenat markområde i händelse av att bolag upphör. 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Sveriges geologsika undersöning (SGU) beslutade i december 2012 att fyn-
digheten i Stekenjokk är rikssintresse mineral. Enligt SGU finns värdefull 
koppar, zink och silver i markerna. I Sverige finns endast ett fåtal fynd av 
dessa som kan anses brytbara. I området finns då numera flera riksintressen 
som måste samexistera. Det är därför viktigt och av storbetydelse att bola-
get för en kontinuerlig dialog med berörda samebyar 
 
I augusti 2013 godkände regeringen gruvbrytning i Rönnbäck utanför Tär-
naby med motiveringen att gruvan har stor samhällsekonomisk nytta. 
 
I kommunens förslag till översiktsplan, som nu går ut för samråd, är kom-
munens förslag att riksintresset för mineralbrytning i Stekenjokk bör priori-
teras före andra riksintressen i området. 
 
 Strömsunds kommun föreslår att Länsstyrelsen tillstyrker den ansökta be-
arbetningskoncessionen för områdena Levi K nr 1 och Stekenjokk K nr 1 
med hänvisning till 1 kap 1§ och 3 kap 10 § miljöbalken. 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-09-24  39  
     

     
§ 246 Dnr 2013.22 521 

Skatteutjämning kollektivtrafik 

Skrivelse har inkommit från Regionförbundet Jämtlands län om andelar i 
kostnadsutjämningssystemet. För kollektivtrafik delas avgiften/bidraget 
till systemet med 50 % till landstinget och 50 % till kommunerna. Fem oli-
ka alternativ har tagits fram vilket alternativ två är det som tillämpas 
idag. 
 
Yrkande   

Gudrun Hansson (s) yrkar att vi behåller nuvarande system i avvaktan på 
regionbildningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Strömsunds kommun föreslår Regionförbundet Jämtlands län behålla nu-
varande system i avvaktan på regionbildningen. 
 
_____   
 
Beslutsexpediering 
Regionförbundet  
 

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-09-24  40  
     

     
§ 247 Dnr 2013.199 041 

Bokslutsprognos/delårsrapport per augusti inkl. verksam-
hetsmål per 31 augusti 2013 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi redovisar boksluts-
prognos/delårsrapport per den 31 augusti 2013. Bilaga  
 
Investeringsprognos per augusti 2013 redovisas också. Bilaga  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Delårsrapporten godkänns  
 

2. Nämnderna måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och re-
dovisa resultatet av detta arbete vid varje budgetuppföljning.  

 
_____  
 
 

  

Justering (sign) 
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Analys kommunen 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens bokslutsprognos visar på +19,7 mkr efter 
balanskravsutredning. De finansiella målen ser ut att 
klaras, förutom resultatmålet på +14 mkr. 
  
Finansiella mål  Prognos måluppfyllelse 
Resultat +14 mkr Nej 
Resultat efter balanskrav Ja 
Investeringar max 21 mkr Ja (över tid) 
Pensionsstiftelse 25 mkr Ja   
 
Resultat 
Det redovisade resultatet prognostiseras till ett under-
skott på -20,6 mkr, mot budgeterat +14 mkr. Här ingår 
förändrad diskonteringsränta på pensionsskulden med 
37,6 mkr, verksamheternas befarade underskott på 18,5 
mkr samt intäkten från AFA Försäkring med 15 mkr. 

Pension 
I pensionsskuldsberäkningen sänks diskonteringsräntan 
med 0,75 % från och med 1 januari 2014. Denna sänk-
ning medför att pensionsskulden ökar markant, och 
effekten ska beaktas i bokslutet för år 2013. Enligt 
tidigare rekommendationer redovisas posten i resultat-
räkningen som jämförelsestörande. I balanskravsutred-
ningen exkluderas förändringen från resultatet. För-
ändringen tolkas som ett synnerligt skäl och behöver 
därmed inte återställas inom tre år, eftersom skuldök-
ningen återspeglar ett mycket långsiktigt åtagande (ca 
40-50 år). 
Påpekas bör att kommunens egna kapital och finansiella 
styrka försvagas med denna skuldökning. 

Skatter och bidrag 
Avstämning mot budget för skatteintäkter och stats-
bidrag är fortsatt positiv. 5 mkr kunde tillföras budget-
ramen redan i våras. 
Senaste beskedet om nya skatteutjämningssystemet 
visar att kommunen tappar ca 6,4 mkr, mot tidigare 
aviserade 8,4 mkr. Den preliminära översikten visar att 
första året med det nya systemet blir mest kännbart med 
ca 5 mkr i minskning. Riksdagen väntas ta beslut i 
frågan senast nu i december, för att träda i kraft 1 
januari 2014. 

AFA premier 
Styrelsen för AFA Försäkring har under september 
beslutat att även återbetala premier för åren 2005-2006. 
Senast i december får vi utbetalningen på ca 15 mkr. 
Styrelsen har även i uppdrag att utreda möjlighet att 
sänka premierna för år 2004, vilka i så fall blir återbeta-
lade under år 2014. 

Verksamhet 
Det totala befarade underskottet inom verksamheterna 
har ökat sedan föregående prognos, och uppgår nu till  
-18,5 mkr. Vårprognosen visade -13,9 mkr. Det är 
mycket allvarligt att två av våra största nämnder inte 
kan rymmas inom tilldelad budget; socialnämnden  
(-13,6 mkr) och barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
(-5,2 mkr).  
 

Risken är överhängande att nämnderna tar med sig 
underskotten till nästa år, innan beslut är tagna och 
verkställda. 

Bredband 
Fullmäktige antog i april en ny bredbandsstrategi för 
kommunen samt beslöt ansöka om delägarskap i 
ServaNet AB, ett bredbandsbolag som ägs av ett antal 

kommuner och energibolag i södra och mellersta 
Norrland. I den modellen, som blir aktuell då kommu-
nen blivit delägare 2014, kommer hushållen ges möjlig-
het att sprida ut anslutningskostnaden för bredband 
som en förhöjd månadsavgift under de första fem till 
sju åren. 

Likvida medel/finansiering 
Placeringar av likviditetsöverskott beräknas ge drygt  
2 mkr i ränteintäkter. Eftersom kommunen varken har 
korta eller långa krediter består räntekostnader i sin 
helhet av pensionsskuldens finansiella kostnad. 
Ytterligare förstärkning av likviditeten kommer med 
återbetalningen från AFA. Överföring av ytterligare 
kapital till pensionsstiftelsen planeras till november.  

Investeringar 
Det ser inte ut att vara möjligt att färdigställa invester-
ingsobjekt för mer än 34,3 mkr mot de budgeterade 56,2 
mkr. Bland årets större objekt finns byte av vägbelys-
ning, lokalanpassning Hotings skola och slambehand-
lingsanläggning i Liden. Vi har under de senast åren 
inte färdigställt objekten i samma takt som det har 
beviljats investeringsmedel, utan ombudgeterat ca 20-30 
mkr mellan åren. Det är bl a brist på egna resurser, 
kapacitet hos entreprenörer/leverantörer samt överkla-
gade upphandlingar som försenar investeringarna. 
Årets ombudgetering beräknas till 23 mkr. 

Personal 
Ett nytt avtal med företagshälsovård har upphandlats 
under 2012 med utökat innehåll. Nytt för 2013 är ”Sjuk- 
och friskanmälan” i samband med egen sjukdom och 
vård av barn. Den webbaserade tjänsten ger företags-
hälsovården kunskap om vår organisation och underlag 
till förebyggande arbete med arbetsmiljö och rehabili-
tering.  
Utifrån senaste medarbetarenkätens resultat pågår nu 
en omfattande utbildningsinsats kring löneprocessen 
för alla arbetsledare, fackliga företrädare och medarbe-
tare. 

Delårsbokslut 
Kommunen gör ett delårsbokslut per 31 augusti. 
Delårsresultatet i år uppgår till -43,4 mkr, och där ingår 
hela den jämförelsestörande kostnaden för den sänkta 
diskonteringsräntan för pensionsskulden. Återbetal-
ningen av AFA premier med 15 mkr ingår däremot inte, 
då beslut togs efter balansdagen. Jämförelse mellan hel-
årsprognos och delårsresultat blir då -20,6 mkr mot  
-28,4 mkr, när det återstår ett tertial av året. 
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Resultaträkning, mkr Utfall Utfall Budget Prognos Utfall
2013-08-31 2012-08-31 helår 2013 helår 2013 helår 2012

Verksamhetens intäkter 121,1 131,2 161,8 212,0 211,3
Verksamhetens kostnader -594,6 -558,4 -834,3 -893,8 -861,2
Avskrivningar -15,9 -16,6 -29,0 -28,0 -29,5
Verksamhetens nettokostnader -489,4 -443,8 -701,5 -709,8 -679,5 
Skatteintäkter                                        not 1 298,8 300,2 445,0 447,0 446,7
Generella statsbidrag 196,0 186,8 288,0 293,0 281,4
Finansiella intäkter 1,7 2,3 0,5 2,2 3,2
Finansiella kostnader                        not 2 -50,7 -21,0 -18,0 -53,0 -23,1
Resultat före extraordinära poster -43,4 24,5 14,0 -20,6 28,7

Extraordinära poster  -  -  -  -  -

ÅRETS RESULTAT -43,4 24,5 14,0 -20,6 28,7
Jämförelsestörande poster:
- sänkt diskonteringsränta pension    not 2,3 -37,6 -37,6
- erhållna medel AFA-försäkringar 15,0 15,1

Balansräkning, mkr Utfall Utfall
2013-08-31 helår 2012

Tillgångar
Anläggningstillgångar 280,3 281,4
Finansiella tillgångar 24,0 24,1
Fordringar 52,1 77,6
Kortfristiga placeringar 90,6 52,2
Likvida medel 32,1 79,9
Summa tillgångar 479,1 515,1

Eget kapital, avsättningar o skulder
Eget kapital -59,1 -15,7
- därav årets resultat                          -43,4 28,7
Avsättning för pensioner               not 3 346,9 325,9
Övriga avsättningar 27,7 27,7
Långfristiga skulder 1,7 1,7
Kortfristiga skulder 162,1 175,5
Summa eget kapital, avsättn o skulder 479,1 515,1

Investeringsrapport, tkr Utfall Budget Prognos 
2013-08-31 helår 2013 helår 2013

Kommunstyrelse 472 8 820 2 434
Teknik- och serviceförvaltning 3 340 9 923 4 898
Fastighetsförvaltning 6 068 28 775 18 625
Kommunledningsförvaltning 225 810 690
Framtids- och utvecklingsförvaltning 30 370 370
Miljö- och byggnämnd 0 90 90
Vård- och socialförvaltning 97 1 300 1 300
Affärsverksamhet AVA:
Vatten och avlopp 2 247 5 049 3 174
Renhållning 2 502 1 085 2 702
TOTALT 14 981 56 222 34 283
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Noter, tkr Utfall Utfall
2013-08-31 2012-08-31

Not 1. Skatteintäkter
Preliminär erhållen komunalskatt 299 647 294 098
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid -2 172 4 819
Slutavräkning enl SKL föregående år 1 353 1 328
Summa skatteintäkter 298 828 300 245

Antal invånare per 1 november 2012 och 2011 12 156 12 189
SKL:s prognos för årets avräkningslikvid -268 kr/inv 593 kr/inv
Slutavräkning enl SKL föregående år 111 kr/inv 109 kr/inv

Not 2. Finansiella kostnader
Ränta pensionsavsättning 50 633 20 911
- varav sänkt diskonteringsränta 37 620 -
Övriga finansiella kostnader 22 80
Summa finansiella kostnader 50 655 20 991

Not 3. Avsättning pensioner 346 898 337 474
- varav ränta pensionsavsättning 50 633 20 911
- varav överföring till pensionsstiftelsen -156 607 -131 607

Balanskravsutredning, mkr Prognos Utfall
helår 2013 helår 2012

Årets resultat -20,6 28,7
Realisationsvinst -0,4 -0,6
Realisationsförlust, enl undantag 3,1 -
Överfört fastighetsföräljning - 0,8
Öronmärkning infrastrukturella 
omställningskostnader - -11,0
Sänkt diskonteringsränta pension 37,6 -
Resultat efter utredning 19,7 17,9

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper används i stort sett 
vid delårsbokslut som vid årsbokslut. Avvikelser 
sker för semesterlöneskuld och skatteavräkning 
där periodicering görs med 8/12-delar. Vid 
periodicering av upplupen leverantörskostnad görs 
bedömning utifrån en övergripande nivå. 

Pensionsåtaganden: Strömsunds kommun 
redovisar ej pensioner intjänade före 1998 enligt 
KRL:s blandmodell, det vill säga att intjänade 
pensionsförmåner före 1998 ska redovisas som   

ansvarsförbindelse inom linjen. Från och med 
2006 redovisar kommunen hela pensions-
åtagandet som en avsättning i balansräkningen 
enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. 
Avsikten är att ge en rättvisande bild av 
kommunens finansiella ställning och utveckling 
samt en god redovisning.  

Ingen förändring av kommunkoncernen sedan 
föregående bokslut.  
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Verksamheternas bokslutsprognos 2013, tkr 
 Inkl tilläggsbudget t o m augusti 2013 
 

 
  

Kommunstyrelsen       -2 999 tkr 
• Kommunstyrelse/kommunfullmäktige (+499 tkr) 
Ett nettounderskott på -1,2 mkr prognostiseras inom 
kommunstyrelsen främst beroende på kostnader för 
outhyrda lokaler. Fullmäktige prognostiserar överskott, 
1,7 mkr, främst pga att medel för oförutsett inte 
kommer att nyttjas i sin helhet. 
  
• Teknik- och serviceförvaltning (-188 tkr) 
Underskott prognostiseras inom driftsgruppen med       
-200 tkr, storkök -190 tkr och bostadsanpassning -250 
tkr.  För vägbelysning visar prognosen överskott, +300 
tkr, pga minskat rep/underhåll delvis pga investering i 
ny belysning. Överskott beräknas avseende återvin-
ningscentral med +177 tkr. 
Förv chefens kommentar nuläge: Översyn av beman-
ning inom driftgruppen samt prissättningen inom 
matdistribution pågår. Färre men dyrare åtgärder inom 
bostadsanpassning belastar förvaltningen negativt.  
 
 
• Fastighetsförvaltning (- 1 000 tkr) 

Förv chefens kommentar nuläge: Ökade kostnader för 
underhåll i Hoting och Gäddede. 
 
• Strömsund Turism (+- 0 tkr) 
 
• Kommunledningsförvaltning (-470 tkr)  
Förv chefens kommentar nuläge: Kostnader för intro-
duktion och utbildning vid nyrekrytering av personal 
samt övertidskostnad. Krav på kommunikationskapa-
citet från verksamheterna medför ökade kostnader i 
grundinfrastrukturen och ökad internetkapacitet. 
Indexuppräkning av lokalkostnader och andra ingång-
na avtal samt finansiering av lönerevision ryms inte 
inom ram.   
 
• Framtids- och utvecklingsförvaltning (-1 840 tkr) 
Prognos på underskott -1,6 mkr för gymnasieskolan, 
uppdragsutbildning -509 tkr samt överskott +300 tkr 
inom administration.  
Förv chefens kommentar nuläge: De givna ramarna för 
2013 medför stora besparingsåtgärder i gymnasieskol-
ans och vuxenutbildningens verksamhet. Inför höst-

Verksamheter 
Budget 

2013 
Prognos 

2013 
Underskott – 
Överskott + 

Nettoav- 
vikelse 

Kommunstyrelse   184 243  187 242  -2 999  -1,6 % 
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige  67 433  66 934  499  0,7 % 
Teknik- och serviceförvaltning (exkl affärsverksamhet 
och fastighetsförvaltning) 

 19 103  19 291  -188  1,0 % 

Fastighetsförvaltning  505  1 505  -1 000 -198,0 % 
Strömsund Turism  3 076  3 076  0      0,0 % 
Kommunledningsförvaltning  23 131  23 601  -470  -2,0 % 
Framtids- och utvecklingsförvaltning  70 995  72 835  -1 840  -2,6 % 

Miljö- och byggnämnd  4 279  4 159  120       2,8 %     

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd  204 923  210 138  -5 215  -2,5 % 
Barn- och utbildningsförvaltning  189 356  194 332  -4 976  -2,6 % 
Kultur och fritid  15 567  15 806  -239  -1,5 % 

Socialnämnd  281 638  295 214  -12 094  -4,8 % 
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd  12 000  15 000  -3 000  -25,0 % 

Närvårdsnämnd  20 115  20 075  40  0,2 % 

Överförmyndaren  1 032  1 232  -200  -19,4 % 

Revision  770  770  0      0,0 %  

SUMMA  697 000  718 830  -21 830  -3,1 % 
Kommunfullmäktiges pott balanskrav    3 300  
Totalt verksamheter    -18 530     -2,7 % 

    
Affärsverksamhet AVA Resultat- 

budget 
Resultat- 
prognos 

Resultat-
avvikelse 

Resultat- 
påverkan 

Avfall  0  0  0  0 
Vatten och avlopp  0  200  200  0 
Summa  0  200  200  0 
 
TOTALT VERKSAMHETERNA inkl AVA  -18 530  
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terminen har personalbesparingar motsvarande sex 
heltidstjänster genomförts. Denna minskning får med 
hänsyn till läsårsindelningen endast halvårseffekter. 
Långa uppsägningstider ger också tidsförskjutningar i 
besparingarna. Inom uppdragsutbildningen har antalet 
deltagare i montörsutbildningen den senaste tiden varit 
färre än beräknat.  
Förv chefens åtgärdsförslag: Fortbildningsinsatser för 
personal begränsas, inköp läromedel mm begränsas till ett 
minimum. Minskning av programutbud för läsåret 
2014/2015. Vakanser inom elevhälsan tillsätt inte. Vikarier 
tillsätts endast vid långtidsfrånvaro. 
   
Miljö- och byggnämnd        +120 tkr 
Avd chefens kommentar nuläge: Osäkerheten kring 
intäkter från kontroll, tillsyn och lov/anmälningar är 
fortfarande stor. Fler bygglov än budgeterat.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd     -5 215 tkr 
• Barn- och utbildningsförvaltning (-4 976 tkr) 
Största underskotten prognostiseras inom förskola, -2,2 
mkr, pga ökat antal barn i förskolan och nyöppnade 
förskoleavdelningar i Hoting och Hammerdal. Inom 
grundskola, -1,7 mkr, bland annat beroende på extra 
hemunder-visning och studiestöd samt inventarie-
kostnader Hotings skola. Prognos för särskola -0,7 mkr. 
Förv chefens kommentar nuläge: Ledningsorganisa-
tionen är nu på plats då förskolechef i Hoting/Backe-
området är tillsatt. Stor fokus läggs på elevernas för-
bättrade måluppfyllelse. Förvaltningen har behov av att 
utöka resurser för språkstöd och studiehandledning på 
modersmål samt speciallärare. Rektor i Hammerdal 
arbetar med planering för mottagande av ökat antal 
barn i förskolan. I anpassning till ram 2013 avstods 
vissa kostnadsökningar som i praktiken inte är genom-
förbara, ex studiehandledning på modersmål.  
 
• Kultur och fritid (-239 tkr) 
Prognostiserat underskott,  -281 tkr, för bibliotek bland 
annat pga reparationskostnader bokbil samt ökade 
kostnader för flytt av filialer.  
Förv chefens kommentar nuläge: Översyn av lokal-
vård och lokalanvändning i biblioteksverksamheten 
pågår.  
 
Socialnämnd       -13 576 tkr 
För omsorg om äldre (särskilt boende och hemvård) 
prognostiseras underskott med totalt -6,9 mkr vilket 
främst består av högre personalkostnader än budge-
terade. 
Inom individ- och familjeomsorgen visar prognosen 
underskott inom ekonomienheten med -3,8 mkr inkl 
försörjningsstöd (-3 mkr). För vuxenenheten/öppen-
vården prognostiseras underskott med -4,4 mkr och 
inom barn/familj med -6,1 mkr. I båda fallen överstiger 
kostnader för institutions- och familjehemsvård 
tilldelade medel. I prognosen beräknas överskott inom 

ledning och administration, LSS-områden samt hem-
sjukvård med totalt +7,5 mkr.  
Förv chefens kommentar nuläge: Kommande satsning 
inom arbetsmarknad måste komma i gång. Kostnader 
för institutionsplaceringar stiger i vår kommun liksom i 
många kommuner. Vårt mål är att öka på med fler 
"hemmalösningar" för barn och unga. Missbruksvård-
ens kostnader ökar kraftigt. Drogförebyggande åtgärd-
er måste öka från olika vårdgivare och förvaltningar. 
Livsstilsförändringar liksom arbete med olika folkhälso-
mål måste intensifieras ytterligare i samverkan.  
Orsaker till äldreomsorgens underskott handlar om 
obudgeterade personalkostnader. Rekryteringar av 
vikarier med lämplig kompetens har på några områden 
varit bekymmersam i denna sommar.  
Osäkerhet råder kring återsök Migrationsverket.  
Förv chefens åtgärdsförslag: IFO: Rigga för fler 
hemmalösningar barn/unga. En fungerande arbetsmarknads-
situation är ett måste liksom start av arbetsmarknadsenhet. 
Äldreomsorg: Hemtjänsten måste sänka ambitioner och 
reducera ytterligare vikarier under måndag-fredag.  
  
Närvårdsnämnd          +40 tkr 
Förv chefens kommentar nuläge: Inom området finns 
ett komplicerat arbetsmiljöärende som kommer att 
generera i kostnader, svåra att beräkna men som för 
närvarande beräknas kunna hanteras inom ram. Ur 
arbetsmiljösynpunkt blir det mer och mer angeläget att 
verksamheten samlas lokalmässigt.  
 
Överförmyndaren       -200 tkr 
Underskott beräknas pga att ärenden ökat i antal och 
omfattning samt att färre huvudmän själva kan stå för 
arvodet till sina ställföreträdare.  
 
Revision       +-0 tkr 
Revisionen beräknas utföras enligt plan om inget 
oförutsett inträffar. 
 
 

Affärsverksamhet AVA       
• Avfall  
Resultatbudget: 0 tkr. Resultatprognos: 0 tkr. 
 
• Vatten och avlopp  
Resultatbudget: 0 tkr. Resultatprognos: +220 tkr. 
Prognosen tyder på ett bättre resultat än budget pga 
minskade kapitalkostnader. 
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Bolagens bokslutsprognos 2013, tkr 
 

 
Jämtlandsvärme AB 

Strömsunds  
Hyresbostäder AB 

Strömsunds 
Utvecklingsbolag AB 

Utfall 
 2013-08-31 

 

Prognos 
helår 2013 

Utfall  
2013-08-31 

 

Prognos 
helår 2013 

Utfall 
2013-08-31 

Prognos helår 
2013 

Intäkter  24 564  38 309  34 341  51 138  2 344  3 516 
Kostnader  -19 992  -32 060  -28 861  -44 031  -2 351  -3 526 
Avskrivningar  -2 152  -3 240  -2 753  -4 220  0  0 
Periodens/årets rörelse- 
resultat 

 
 2 420 

  
 3 009 

  
 2 727 

 
 2 887 

  
 -7 

 
 -10 

Finansiella intäkter   0   0  71  78  33  50 
Finansiella kostnader  -1 035    -1 599  -894  -1 600  -26  -40 
Periodens/årets resultat 
efter finansiella poster  1 385 

 
 1 410  1 904 

 
 1 365  0 

 
 0 

  
 

 
 
Jämtlandsvärme AB  ägarandel 100 % 
 
Resultatbudget: +2 075 tkr.  
Resultatprognos: +1 410 tkr  
Prognosen visar en resultatförsämring med 665 tkr. 
Intäkterna förväntas öka med 3 % jämfört med budget, 
pga att 2013 varit något kallare än beräknat. 
Kostnaderna förväntas öka med ca 8 %, till stor del 
beroende på att verkningsgraden på pannan i 
Strömsund är lägre än förväntat. Försening av 
övertagandet av ny panncentral i Hammerdal gör att 
avskrivningarna beräknas bli lägre än budgeterat. 
 
Strömsunds Hyresbostäder AB ägarandel 100 % 
 
Resultatbudget (reviderad): +2 388 tkr. 
Resultatprognos: +1 365 tkr  
Underhållskostnaden är uppräknad med ca 1 mkr pga 
åtgärder som blev av akut karaktär, bla kulverthaveri 
vid Tingvalla, vattenavledningskrav vid Eken 13 och 
PCB-sanering i två fastigheter. 
 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB  ägarandel 100 % 
 
Driftsbidrag från kommunen med 3 500 tkr, inkl 
landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande. 
Under personalvakans har tjänster nyttjats från 
kommunens kundtjänstfunktion under begränsad tid. 
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Blankett för rapportering av mål enligt budgethäftet 

Nämnd: Kommunstyrelsen Period: augusti 2013 

Inriktningsmål 2013 Effektmål 2013 Indikatorer Resultat 
Uppfyllt 
ja/nej 

Rapporte-
ras av 

God ekonomisk 
hushållning 

Lokalytan ska minska med 7 000 
m² 

Antalet m² 31 dec jämfört 
med året innan 

Laxen 7 – 133  m² 
Barenhuset – 1109 m² 
KC-Närservice/Fjällsjö 
Framtid i Backe + 19 m² 
Minskning med 1 223 m² 

TSF 

Analys och kommentar 
Ett antal fastigheter är beslutade att sälja men avtal är ännu ej på plats. Bland annat Ridhuset 2 338 m² samt Kyrktåsjö skola 
nettominskning ca 450 m². Rivning av Forsgården/elevhemsdelen 296 m² sker i oktober. Med anledning av förnyat intresse kring 
Uddebo och Hälsocentralen är vår bedömning att målet kommer att kunna nås. 

Inflyttningen ska öka Strömsunds kommun ska ha ett 
positivt flyttnetto 2013 

Flyttnettot avläses i 
officiell statistik per 30 
april, 31 aug och 31 dec 
2013 

Flyttnettot per 31 augusti 
2013 är -50. 
Flyttnettot den 31 augusti 
2012 var + 17. 

Nej FUF 

Analys och kommentar 
Statistiken visar för perioden 1/1 – 31/8 2013 (siffror för motsvarande period 2012 inom parentes) 
Inflyttade och invandrade 170 kvinnor och 195 män. (171 kvinnor och 165 män) 
Utflyttade och utvandrade 200 kvinnor och 215 män. (178 kvinnor och 141 män) 

För att målet med ett positivt ska nås är det viktigt att kommunen har en aktiv inflyttarverksamhet som gör Strömsunds kommun 
synlig och som kan ge god service till presumtiva Strömsundsbor. 
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Kommunen ska ställa 
praktikplatser till 
förfogande 

Strömsunds kommun ska ta 
emot minst en kvinna eller man i 
praktik eller andra arbets-
marknadspolitiska insatser och 
program för var 10:e anställd 

Statistik förs över antalet 
kvinnor och män som 
deltar i arbetsmarknads-
politiska insatser och 
program i kommunen 

Per 2013-08-31 finns totalt 
68 anställda som har 
någon form av 
anställningsstöd/deltar i 
arbetsmarknadspolitiska 
insatser.  
Per 2013-08-31 har 19 
kvinnor och 16 män 
deltagit i praktik inom 
kommunens 
verksamheter.  

Nej FUF 

Analys och kommentar 
Målet har ännu inte nåtts. Det krävs ett fortsatt arbete med bearbetning av arbetsplatser så att möjligheterna att ta emot praktikanter 
ökar. De insatser som genomförs är mycket positiva för den enskilde och för Strömsunds kommun som helhet. 

Inriktningsmål 2013 Effektmål 2013 Indikatorer Resultat 
Uppfyllt 
ja/nej 

Rapporte-
ras av 

Alla flickor och 
pojkar inom 
gymnasieskolan ska 
klara kunskaps-
kraven 

Alla flickor och pojkar i 
gymnasieskolan ska klara 
kunskapskravet för godkänd 
nivå i alla kurser 

Betygsstatstik för alla 
kurser presenteras och 
andelen godkända betyg 
redovisas för alla kurser 

Andelen godkända betyg 
i kärnämneskurserna för 
elever som gick i årskurs 
3 under läsåret 2012/2013 
         Kv       Män 
En     95%    95%     
Est   100%    90%   
Id     100%   90% 
Ma     97%   93% 
Na    100%   90% 
Re       95%   73% 
Sh     100%   84% 
Sv       99%   89%  
Tot     98%   88% 

Nej FUF 
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Skillnaderna i resultat mellan 
flickor och pojkar ska minska 

Den genomsnittliga 
betygspoängen för flickor 
och pojkar avläses i 
officiell statistik i 
september varje år 

Den officiella statistiken 
finns inte tillgänglig 
ännu. Kommer senare i 
september. 

FUF 

Analys och kommentar 
För 2012/2013 är 98 % var alla kärnämnesbetyg som sattes för flickorna godkända betyg och för pojkarna var 88 % av alla satta 
kärnämnesbetyg godkända. I religionskunskap och samhällskunskap är skillnaden mellan flickor och pojkar störst.  

Totalt sett är andelen godkända kärnämnesbetyg både för läsåret 2012/2013 lägre än motsvarande andel för riket.  

Målsättningen är att resultaten ska förbättras. Program- och ämneslag på gymnasieskolan har analyserat resultatet och handlingsplan 
för åtgärder är under utarbetande.  
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Blankett för rapportering av mål enligt budgethäftet 

Nämnd: Miljö- och byggnämnden  Period: augusti 2013 

Inriktningsmål 2013 Effektmål 2013 Indikatorer Resultat 
Uppfyllt 
ja/nej 

Rapporte-
ras av 

Tillsyn och kontroll 
genomförs enligt 
uppsatta planer 

I planerna prioriterade 
verksamheter/risker 
har getts den 
tillsyn/kontroll som 
angivits i planernas mål 

Antal genomförda 
tillsyns-/kontrollbesök 

Tillsyn/Kontroll Utfört Planerat 2013 
Miljöskydd 99 76 
Miljörapport 26 41 
Hälsoskydd 6 13 
Bostadsklagomål 37 Händelsestyrt 
Livsmedel 108 205 
Tillsyn tobak 7 31 
Tillsyn alkohol 12 29 
Tillsyn folköl 0 24 
Tillsyn receptfria 0 12 
Restaurang-
rapport 18 22 
Rapport 
köldmedia 23 28 

MoB 

Analys och kommentar 
De i planerna prioriterade verksamheterna/riskerna har i stort getts den tillsyn/kontroll som planernas mål avser. 
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Kommunen ska ge god 
service till näringslivet 

Fastställda 
handläggningstider följs 

Delar av Svenskt 
näringslivs mätning. 

Redovisning för 
nämnden vilka 
ärenden som 
avdelningen ligger 
efter med. 

Finns ingen aktuell redovisning från 
Svenskt näringsliv avseende 
handläggningstider. 

Jfr Internkontroll bygglov. T o m 
augusti ligger inte avdelningen efter 
med något bygglovsärende. 

MoB 

Genomföra träffar med 
SUAB varje kvartal 

Kontroll att genomfört Träffar med SUAB har utförts 9 
januari, 19 mars och 14 maj. 

MoB 

Analys och kommentar 
Handläggningstider för bygglov håller lagstadgad tid. 
Träffar med SUAB genomförda enligt plan. 
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Blankett för rapportering av mål enligt budgethäftet 

Nämnd: Barn-, kultur och utbildningsnämnden Period: augusti 2013 

Inriktningsmål 2013 Effektmål 2013 Indikatorer Resultat 
Uppfyllt 
ja/nej 

Rapporte-
ras av 

Alla flickor och pojkar 
inom förskola, 
grundskola och 
gymnasieskola ska 
klara kunskapsmålen 

Alla (100 %) flickor och 
pojkar har nått målen i 
alla ämnen 

Andel (%) som nått målen i 
alla ämnen. 

Slutbetyg åk 9: 
Flickor 82,6 (2012) 
Pojkar  82,0 (2012) 
Riket    77,3 (2011) 

Slutbetyg åk 9: 
Flickor 82,8 (2013) 
Pojkar  83,1 (2013) 
Riket    77,4 (2012) 

Nej Barn 
och 
utbild. 

Alla (100 %) flickor och 
pojkar är behöriga till 
gymnasieskolans 
yrkesprogram 

Andel (%) elever behöriga 
till gymnasieskolans 
yrkesprogram 

Slutbetyg åk 9: 
Flickor 92,8 (2012) 
Pojkar  88,5 (2012) 
Riket    87,7 (2011) 

Slutbetyg åk 9: 
Flickor 90,6 (2013) 
Pojkar  92,2 (2013) 
Riket    87,5 (2012) 

Nej Barn 
och 
utbild. 

Det genomsnittliga 
meritvärde ska vara 
över rikets meritvärde 
eller förväntat 
Salsavärde 

Genomsnittligt meritvärde. 

Slutbetyg åk 9: 
Flickor 217,3 (2012) 
Pojkar  193,1 (2012) 
Riket    210,6 (2011) 

Slutbetyg åk 9: 
Totalt   211,7 (2013) 
Flickor 228,3 (2013) 
Pojkar  197,9 (2013) 
Riket    211,4 (2012) 

Ja Barn 
och 
utbild. 
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Alla (100 %) flickor och 
pojkar ska ha lärt sig 
läsa senast under läsår 
två 

Prov under vårterminen, 
läsår två 
Mätvärden 

Redovisning av antal elever (%) 
med godkänt DLS per delprov.  

Totalt Flickor Pojkar 

Läsförståelse 79,4% 82,4% 76,8% 

Ordförståelse 79,4% 82,4% 75,0% 

Rättstavning 79,4% 80,4% 78,6% 

Nej Barn 
och 
utbild. 

Analys och kommentar 

Måluppfyllelse och behörighet till gymnasieskolan 
Under läsåret 2012-13 erbjöd grundskolan studiehandledning på modersmål i större omfattning än tidigare. Av de 24 elever (17%), som 
inte hade nått målen i alla ämnen i årskurs 9 våren 2013 hade 12 elever utländsk bakgrund. Enligt SCB fanns ca 19 % elever med utländsk 
bakgrund i kommunen den 15 oktober 2012. Den fördelningen gällde även årskurs 9. 

Diagnos i läsning och skrivning (DLS) årskurs 2 
Antal elever (%) med godkänt DLS i årskurs 2 vårterminen 2013 redovisat per delprov.  Alla elever i årskurs 2 (totalt 107 elever varav 51 
flickor och 56 pojkar) genomförde DLS vårterminen 2013. I gruppen fanns 23 elever (21,5%) med annat modersmål (12 flickor och 11 
pojkar). 
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Inriktningsmål 2013 Effektmål 2013 Indikatorer Resultat 
Uppfyllt 
ja/nej 

Rapporte-
ras av 

Hög kvalitet i alla 
verksamheter 

Skolan i sin helhet ska 
uppnå 100 % 

Mätning elev- och 
föräldraenkät 
Flickor  77,6 % (2012) 
Pojkar   83,9 % (2012) 

Barn 
och 
utbild. 

Förskolan i sin helhet 
ska uppnå 100 % 

Mätning förskoleenkät 
Totalt   91,8 % (2011) 
Flickor 92,7 % (2011) 
Pojkar  91,1 % (2011) 

Totalt 90,25% (2012) 
Flickor 92,6% (2012) 
Pojkar  87,8% (2012) 

Nej Barn 
och 
utbild. 

Analys och kommentar 
Elev- och föräldraenkät 2013 är vid redovisningstillfället inte färdiginmatad, sammanställd och redovisad till BKU-nämnden.  
Förskolans måluppfyllelse ligger på 90,25 procent, viket i dessa sammanhang ändå är ett bra resultat. Effektmålet 100% är i praktiken  
mycket svårt att nå på kommunnivå. Årets resultat sammanfaller med föregående år (91,8 procent 2011). Flickornas måluppfyllelse 2012 
är något högre än pojkarnas. 

Skapa mötesplatser för 
flickar och pojkar i 
Strömsunds kommun 

Lämna bidrag till öppen 
fritidsgårdsverksamhet 

Kartläggning av verksamhet 
hos de föreningar som 
erhållit bidrag 

Kultur 
och 
fritid 

Analys och kommentar 
Kartläggning av verksamhet hos de föreningar som erhållit bidrag är vid redovisningstillfället inte färdig. 
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Blankett för rapportering av mål enligt budgethäftet 

Nämnd: Socialnämnden  Period: augusti 2013 

Inriktningsmål 2013 Effektmål 2013 Indikatorer Resultat 
Uppfyllt 
ja/nej 

Rapporte-
ras av 

Verksamheten bedrivs så 
att det är tryggt och 
säkert och att det är 
rättssäkert i 
myndighetsutövningen 

Antalet olika personal som en 
hemtjänstmottagare som mest möter 
under 14 dagar skall i genomsnitt 
uppgå till högst 12 personer. 

Antal olika personal som 
en hemtjänstmottagare 
möter under en 14 dagars 
period. Personal 65 år och 
äldre med två eller fler 
hemtjänstinsatser varje 
dag. Kommunen. 
(SKL/RKA) 

Medelvärde 15 
personer under en 
14 dagars period 

Nej Vård och 
socialförv 

Analys och kommentar 
Mätningen är gjord på Strömsunds områdes 3 distrikt och mitt under semestermånaden mellan perioden 1 – 14 juli 
EC i övriga om råden är på semester/ledig därav ingen återkomst till deras uppgifter för säker mätning. 

Inriktningsmål 2013 Effektmål 2013 Indikatorer Resultat 
Uppfyllt 
ja/nej 

Rapporte-
ras av 

Trygg och säker 
läkemedelsanvändning 

Andelen (%) personer i särskilt 
boende som får olämpliga 
läkemedel skall minska. 

Måste formuleras om. Vård och 
socialförv 

Analys och kommentar 
Uppföljande mätning kommer att göras i september. 
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Blankett för rapportering av mål enligt budgethäftet 

Nämnd: Socialnämnden  Period: augusti 2013 

Inriktningsmål 2013 Effektmål 2013 Indikatorer Resultat 
Uppfyllt 
ja/nej 

Rapporte-
ras av 

Verksamheten bedrivs så 
att det är tryggt och 
säkert och att det är 
rättssäkert i 
myndighetsutövningen 

Antalet olika personal som en 
hemtjänstmottagare som mest möter 
under 14 dagar skall i genomsnitt 
uppgå till högst 12 personer. 

Antal olika personal som 
en hemtjänstmottagare 
möter under en 14 dagars 
period. Personal 65 år och 
äldre med två eller fler 
hemtjänstinsatser varje 
dag. Kommunen. 
(SKL/RKA) 

Medelvärde 15 
personer under en 
14 dagars period 

Nej Vård och 
socialförv 

Analys och kommentar 
Mätningen är gjord på Strömsunds områdes 3 distrikt och mitt under semestermånaden mellan perioden 1 – 14 juli 
EC i övriga om råden är på semester/ledig därav ingen återkomst till deras uppgifter för säker mätning. 

Inriktningsmål 2013 Effektmål 2013 Indikatorer Resultat 
Uppfyllt 
ja/nej 

Rapporte-
ras av 

Trygg och säker 
läkemedelsanvändning 

Andelen (%) personer i särskilt 
boende som får olämpliga 
läkemedel skall minska. 

Måste formuleras om. Vård och 
socialförv 

Analys och kommentar 
Uppföljande mätning kommer att göras i september. 
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Blankett för rapportering av mål enligt budgethäftet 

Nämnd: Närvårdsnämnden i Frostviken Period: augusti 2013 

Inriktningsmål 2013 Effektmål 2013 Indikatorer Resultat 
Uppfyllt 
ja/nej 

Rapporte-
ras av 

Verksamheten bedrivs 
så att det är tryggt och 
säkert 

Antalet personal som en 
hemtjänstmottagare 
som mest möter under 
14 dagar ska i 
genomsnitt uppgå till 
högst 12 olika personer 

Antal olika personal som en 
hemtjänstmottagare möter 
under en 14 dagarsperiod. 
Personer 65 år och äldre 
med två eller flera 
hemtjänstinsatser varje dag. 
Kommunen (SKL/RKS).  

Under mätperioden 130811-
130825 har ingen vårdtagare 
träffat mer än 14 personer om vi 
ser till vårdpersonal dagtid. 

Ja Närvård 
Frost-
viken 

Analys och kommentar 
Om vi även räknar Distriktssköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast samt nattpersonal överstiger det i regel 14 personer. 
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Total bud Bokfört Prognos Avvikelse Prel om-
2013 tom aug bokslut 2013 budg. 2014

Kommunen totalt 56 222 14 981 34 283 21 939 23 370

Kommunen exkl. affärsverksamh. 50 088 10 232 28 407 21 681 21 643

Affärsverksamhet,  Avfall, vatten, 6 134 4 749 5 876 258 1 727
och avlopp (AVA)

Finansiell investering*) 0 0

INVESTERINGSPROGNOS 2013 
                    PER AUGUSTI 



Uppdaterad: 2010-04-26

Kommunen exkl Affärsverksamhet
Investeringsbudget 2013, per objekt
Bokslutsprognos per augusti 2013

Budget Ombudg TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse Komm-
2013 2013 2013 2013 tom aug bokslut entar

Kommunstyrelse
Ospecificerad investeringsbudget 5 949 -3 847 2 102 0 150 1 952 1.
Reservkraft kommunhus, Strömsund 193 193 20 193 0 2.
Fiber kommunala anläggningar, Strömsund 729 729 0 100 629 3.
Fiber kommunala anläggningar, Hoting 600 600 0 0 600 4.
Fiber kommunala anläggningar, Hammerdal 500 500 0 100 400 5.
Central infrastruktur kommunal ledningsplats 1 541 1 541 452 1 541 0 6.
Idrottshall, utredning 250 250 0 250 0 7.
Pott ny idrottshall, Strömsund 2 605 2 605 0 0 2 605 8.
Fortsatt utveckling bredband 300 300 0 100 200 9
Teknik- och serviceförvaltning
Vägbelysning 4 850 4 733 9 583 3 058 4 558 5 025 10.
Lekparker, anpassning 340 340 282 340 0 11.
Fastigheter
Lokaleffektivisering skolor 1 419 1 419 0 1 000 419 12.
Hissar, nya lagkrav 1 985 900 2 885 835 2 885 0 13.
Trapphiss, Gula skolan Strömsund 96 96 93 93 3 14.
Lokaleffektivisering skolor Backe, Gäddede 2 492 2 492 0 0 2 492 15.
Brandskyddsåtgärder 1 150 2 226 3 376 67 167 3 209 16.
Levinsgården, Gäddede 400 400 8 58 342 17.
Parkeringsdäck, Granen 400 400 440 440 -40 18.
Projektering, upprustning Forsgården 2 700 228 2 928 101 1 500 1 428 19.
Vent. mm, bad Gäddede inkl utredning, netto 3 000 172 3 172 103 1 750 1 422 20.
Lokalanpassning Hotings skola 4 915 4 915 3 805 4 915 0 21.
Byten ventilationsaggregat/styrutr., alla orter 1 000 1 000 229 1 000 0 22.
Ombyggn/renovering omklädning/bad, 1 000 715 1 715 6 1 715 0 23.
Grevåkersskolan
Byten ventilationsaggregat, Grevåkersskolan 500 500 91 500 0 24.
Ombyggn. matsal, byte köksmaskiner V-dal 400 400 0 400 0 25.
Ombyggnad kök Bredgårdsskolan 500 500 183 500 0 26.
Komplettering/ombyggnad kök, Västringen 75 75 0 0 75 27.
Ombyggnad lokaler, Grevåkersskolan 752 752 107 752 0 28.
Upprustning skolgård, Vattudalsskolan 800 800 0 0 800 29.
Omläggning tak, Hjalmar Strömerskolan 950 950 0 950 0 30.
Kommunledningsförvaltning
Byte av nätkomponenter 350 350 145 350 0 31.
Trådlös access 120 120 0 120 0 32.
System för behörighet 100 100 80 100 0 33.
Videokonferens- och IT kom.utr Folkets Hus 240 240 0 120 120 34.
Framtids- o utvecklingsförvaltning
Infrastrukturkompletteringar, Hj Strömerskola 110 110 30 110 0 35.
Hydraulverktyg, Vindkraftsutb Hj Strömerskol 80 80 0 80 0 36.
Skotrar, fordonsprogram Hj Strömerskolan 110 110 0 110 0 37.
Rikt- och planhyvel, byggprogram Hj Strömer 70 70 0 70 0 38.
Miljö- och byggnämnd
Server till GIS-system 90 90 0 90 0 39.
Vård- och socialförvaltning
Trygghetslarm ordinärt boende 800 800 0 800 0 40.
Intraphone 500 500 97 500 0 41.

Summa investeringsutgifter   19 060 30 128 900 50 088 10 232 28 407 21 681
Summa investeringsinkomster
Summa nettoinvesteringar 19 060 30 128 900 50 088 10 232 28 407 21 681
Totala nettoinvesteringar 2013 28 407



Uppdaterad: 2010-04-26

Kommentarer

1.   Ombudgeteras till 2014.
2.   Samordnas med projektet för infrastruktur för kommunal ledningsplats, punkt 6.
3.   Investerad del avses användas för anslutning av kommunala lokaler då statsnät byggs ut. Resterande   
      medel ombudgeteras till 2014.
4.   Investerad del avses användas för anslutning av kommunala lokaler då statsnät byggs ut. Resterande
      medel ombudgeteras till 2014.
5.   Investerad del avses användas för anslutning av kommunala lokaler då statsnät byggs ut. Resterande
      medel ombudgeteras till 2014.
6.   Kommunens del av finansieringen görs klar under 2013, den statliga finansieringen och slutbesiktningen
      kvarstår till 2014.
7.   Upparbetade enligt uppgift men debitering kvarstår. 
8.   Ombudgeteras till 2014.
9.   Samförläggning av rör för framtida bredbandsutbyggnad, avser Lorås. Resterande ombudgeteras till 2014.
10.  Projektet försenat pga överklagad upphandling, resterande medel ombudgeteras till 2014.
11.  Beräknas färdigt under kvartal 4 2013.
12.  Pågående projekt, resterande medel ombudgeteras till 2014.
13.  Färdigställs under kvartal 4 enligt entreprenör.
14.  Projektet slutfört.
15.  Projektet påbörjas under 2014. Medel ombudgeteras till 2014.
16.  Förfrågningsunderlag för upphandling pågår, färdigställs under 2014. Resterande medel ombudgeteras till 2014.
17.  Beräknas klart mars 2014. Resterande medel ombudgeteras till 2014.
18.  Projektet slutfört.
19.  Pågående projekt. Resterande medel ombudgeteras till 2014.
20.  Pågående projekt, beräknas färdigställt i mars 2014. Resterande medel ombudgeteras till 2014.
21.  Beräknas klart kvartal 4, mark 2014.
22.  Klart under kvartal 4 2013.
23.  Färdigställs under 2013.
24.  Klart under 2013.
25.  Beräknas slutfört under 2013, eventuell ombyggnad 2014 kan försena projektet.
26.  Klart under 2013.
27.  Projektet utgår, togs som underhåll 2012.
28.  Pågår, klart under 2013.
29.  På grund av sent beslut och utformning hinner arbetet inte påbörjas under 2013. Ombudgeteras till 2014. 
30.  Klart under 2013.
31.  Beräknas klart under 2013.
32.  Beräknas klart under 2013.
33.  Beräknas klart under 2013.
34.  Åtgärdas i samband med ombyggnationen. Resterande ombudgeteras till 2014.
35.  Åtgärder pågår enligt plan.
36.  Inköpsförberedelser pågår.
37.  En upphandling är genomförd men en ny måste görs, pga att anbuden var för dyra i förhållande till beviljade medel.
38.  Inköpsförberedelser pågår.
39.  Arbetet pågår, beräknas klart före årsskiftet.
40.  Slutföres under 2013.
41.  Slutföres under 2013.



Uppdaterad: 2010-04-26

Affärsverksamhet
Investeringsbudget 2013, per objekt
Bokslutsprognos per augusti 2013

Objekt Budget Ombudg TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse Komm-
2013 2013 2013 2013 tom aug bokslut entar

KOMMUNSTYRELSE

Avfall, vatten och avlopp (AVA)
Rörströms vattenverk, rening vatten 1 305 1 305 63 250 1 055 1.
Vattenskyddsområden, etapp 1 75 75 0 0 75 2.
Vattenskyddsområden, etapp 2 247 247 19 50 197 3.
Vattenskyddsområden, etapp 3 300 300 0 0 300 4.
Vattentorn, Hammerdal 1 622 1 622 1 124 1 389 233 5.
Reningsanläggning Håkafot 400 400 485 485 -85 6.
Reningsanläggning Lövvik 100 100 0 100 0 7.
Bevakning/larm va-avlopp 1 000 1 000 556 900 100 8.
Slambehandlingsanläggning, Liden 945 945 2 502 2 562 -1 617 9.
Inköp FA containers, Lia 140 140 0 140 0 10.

Summa investeringsutgifter   1 940 4 194 0 6 134 4 749 5 876 258
Summa investeringsinkomster
Summa nettoinvesteringar 1 940 4 194 0 6 134 4 749 5 876 258
Totala nettoinvesteringar 2013 5 876

Kommentarer
1. Undersökningar efter ev. ny vattentäkt pågår. Ombudgeteras till 2014.
2. Fortfarande inte godkänt av Länsstyrelsen. Tror inte på godkännande före årsskiftet. Ombudgeteras till 2014.
3. Pågår. Skall ut på samråd under hösten  Ombudgeteras till 2014.
4. Ej påbörjat. Ombudgeteras till 2014.
5. Pågår, ska vara klart oktober 2013.
6. Klart. Fördyring pga annan lösning än det ursprungliga förslaget.
7. Beräknas klart oktober 2013.
8. Pågår, ombudgeteras till 2014.
9. Klar juni 2013. Stor fördyring pga markförhållanden som omöjliggjort grävning på tänkt plats.Placerad på annan

plats  och annat utförande. Jurist anlitad för att utreda ansvarsfrågan.
10. Påbörjat kravspecifikation, beräknas klart under 2013.



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-09-24  41  
     

     
§ 248 Dnr 2013.198 040 

Finansrapport för kommunkoncernen per den 31 augusti 2013  

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi redovisar finansrapporten per 
den 31 augusti 2013. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Finansrapporten godkänns. Bilaga  
 
_____   
 
Beslutsexpediering  
Ekonomi 

 
  

Justering (sign) 
  



Finansrapport kommunkoncernen per 2013-08-31
Medellikviditet, mkr Pensionsstiftelse aktuellt läge: Ekonomichefens kommentarer
Bank April Aug Dec
Kommunen -5,4 15,5
Str. Hyresbost. AB 7,3 1,7
Jämtlandsvärme AB 1,7 3,2
SUAB 2,6 2,7
Totalt 6,2 23,1 0,0
Låneskuld (mkr) Räntebindningstid lån

Aug13 Bok12
Str. Hyresbost. AB 44,7 56,5
Jämtlandsvärme AB 53,6 58,0
Totalt 98,3 114,5

Genomsnittlig löptid lån

Avvikelse från policy tillåten med 10 procentenheter.

Pensionsskuld (mkr) 
Total pensionsskuld 2013, inkl löneskatt, prel 333,3 mkr
Total pensionsskuld 2012, inkl löneskatt 325,4 mkr

Avsättningar i kommunen (mkr, exkl pension)
Kräver likviditet vid utbetalning! Aug13 Bok12

27,7 27,7
Borgensförbindelser kommunen Vägd genomsnittlig ränta 
Bokslut 2012 126,1 mkr SHB JVAB Placeringar (ej bank)
Nya åtaganden 2013  - mkr Samtliga lån 3,23 % 2,84 %
Lösta åtaganden 2013  - mkr Lägsta ränta 2,38 % 1,92 % Övriga placeringar (obl, fastränta, 103,0 mkr
Infriade åtaganden 2013  - mkr Högsta ränta 4,09 % 4,12 % förlagslån, specialinlåning)

126,1 mkr Antal lån 6 st. 9 st. Totalt 103,0 mkr

Sign.
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Policy SHB JVAB

33 27 15
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11 11
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0
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6

SHB JVAB

Policy minst 5 år

Sammanfattning koncernen: Den totala låneskulden 
har minskat med drygt 16 mkr sedan årsskiftet. 
SHB´s beviljade borgen kommer under hösten att 
omprövas till en lägre nivå, då den överstiger faktisk 
låneskuld med ca 27 mkr. 
Kommunkoncernen ska sträva efter ett likviditetssaldo på 
noll enligt regler för medelshantering. Vi följer 
Skatteverkets prövningar av ränteavdrag för 
koncerninterna lån. Om möjligt kommer vi att omplacera 
lån i Kommuninvest till kommunen under våren 2014.

Kommunen: Likviditetens överskott placeras ytterligare i 
väntan på utbetalning för investeringar. 
Senast i december återbetalas ca 15 mkr från AFA.
Årets överföring till pensionsstiftelsen kan ökas till 37,5 
mkr (30,2 mkr exkl löneskatt) och utbetalas i november.

Strömsunds Hyresbostäder AB (SHB): Vid nästa 
låneförfall i maj 2014 så kommer vi behöva förlänga 
räntebindningstiderna som en anpassning till policyn.
Beviljad borgen: 72,5 mkr. Nyttjad borgen: 44,7 mkr.

Jämtlandsvärme AB (JV): Nu avvaktas hur pågående 
och kommande investeringar påverkar likviditeten. 
Avstämning planerad till oktober 2013.
Beviljad borgen: 66,6 mkr. Nyttjad borgen: 53,9 mkr.

År

Styrelsen har påbörjat arbetet med att ev utöka antalet 
kapitalförvaltare, enligt plan vid stiftelsens skapande.
Totalt överfört kapital uppgår till 112,6 mkr, och 
marknadsvärdet per 31/8 uppgick till 120,6 mkr. Nästa 
överföring planeras i november.



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 249 Dnr 2012.136 253 

Försäljning av fastigheterna Gäddede 1:136 och 1:306, hälso-
centralen samt Uddebo 

Teknik- och serviceförvaltningen har fått i uppdrag att sälja fastigheterna 
Gäddede 1:136 samt 1:306 genom anbud. 
 
På fastigheterna finns två huvudbyggnader om ca 2 600 kvadratmeter 
bruttoarea samt två mindre bostadshus. Byggnaderna består främst av lo-
kalytor för bostadsändamål. Idag hyr Närvård Frostviken 525 kvadratme-
ter och Apoteket AB hyr 50 kvadratmeter. Vid en eventuell försäljning in-
träder köparen i säljarens ställe i hyreskontrakt. 
 
Fastigheterna har idag inget bokfört värde. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 
delegera beslut om försäljning till arbetsutskottet. 
 
Yrkande 

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

Beslut om försäljning av fastigheterna Gäddede 1:136 samt 1:306 delege-
ras till arbetsutskottet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 250 Dnr 2013.314 253 

Försäljning Gäddede 2:36, GELAB 

I samband med de förändringar i verksamheten som pågår inom 
Gäddede Elektronik AB ( GELAB ) har krav och önskemål ställts från de-
ras sida till kommunen om anpassning av lokalerna för att passa verk-
samheten och förbättra driftekonomin. 

Teknik- och serviceförvaltningen har i diskussioner kring detta framfört 
att kommunens ambition under en längre tid varit att avyttra industrifas-
tigheter.  

Så även denna där diskussioner tidigare förts med de förra ägarna utan 
att överenskommelse kunnat nås. Detta innebär också att kommunen inte 
varit beredd till ytterligare investeringar i fastigheten. 

Fortsatta diskussioner kring detta har resulterat i att GELAB visat sig be-
redda att förvärva fastigheten till en köpeskilling om max 200 000 kronor. 

Det bokförda värdet på fastigheten uppgår till 3 328 153 kronor. 

En försäljning skulle även innebära att den sista industribyggnaden för-
säljs och den förvaltade ytan minskar med 2 420 m2. 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
sälja fastigheten Gäddede 2:36 till GELAB för 200 000 kronor, köparen an-
svarar för lagfartskostnader. 

Realisationsförlusten avräknas i balanskravsresultatet enligt undantags-
möjlighet. 
 
Yrkande 

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

1. Fastigheten Gäddede 2:36 säljs till GELAB för 200 000 kronor, köpa-
ren ansvarar för lagfartskostnader. 

 
2. Realisationsförlusten avräknas i balanskravsresultatet enligt undan-

tagsmöjlighet. 
 

_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 251 Dnr 2013.304 109    

Yttrande ungdomspolitik 

Strömsunds kommun har ombetts att yttra sig till Regionförbundet Jämt-
lands län över regeringens remisspromemoria ”En ny ungdomspolitik” 
U2013/4442/UC där ett förslag till en ny ungdomspolitik har utarbetats. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat förslag till yttrande. 
 
Yrkande 

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

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till remisspromemorian ”En ny ung-
domspolitik” och dess ansats att effektivisera, samordna, tydliggöra och 
sätta ungdomspolitiken i ett större sammanhang. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Regionförbundet  
 

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2013-09-24  45  
     

     
§ 252 

Delegationsbeslut 

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut §§ 189-219/2013 
 
 
b) Kommunchef Anders Andersson delegationsbeslut om bidrag till 
marknadsföring (nr 1-7/2013 ) 
 
 
c) Utredningschef Stig Willmans delegationsbeslut om bidrag till kostna-
der för en lönebidragsanställd (nr 5/20103) 
 
 
d) Utredningschef Stig Willmans delegationsbeslut om parkeringstill-
stånd (nr 37-46/2013) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  

  

Justering (sign) 
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§ 253 

Delgivningar 

a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
Budget 2013  300 000:- 
Anvisat t.o.m. § 180/2013 -  136 000:- 
 
Kvarstår  164 000:- 
 
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
Budget 2013  1 000 000:- 
Anvisat t.o.m. § 180/2013 -  398 000:- 
 
Kvarstår  602 000:- 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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