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§ 285   

Information från vindkraftcentrum.se 

Torbjörn Laxvik, projektledare för vindkraftcentrum.se, informerar om 
projektet och hur man arbetar med överbryggningsprojektet. 
 
_____  
 
 
 
 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 286 Dnr 2013.357 266 

Förvaltning av kommunens skogsmark 

Under 2012 tog kommunen fram en skogsbruksplan för sin skogsmark. 
Planen, som gäller för åren 2013-2022, redovisades för kommunstyrelsens 
arbetsutskott i december 2012. 
 
Idag budgeteras och redovisas kostnader och intäkter för kommunens 
skogar både inom kommunstyrelsens förvaltning och av teknik- och ser-
viceförvaltningen. En bättre överblick och förmodligen också en bättre 
ekonomisk hushållning skulle uppstå om skogsfrågorna hanterades sam-
lat av en förvaltning.  
 
Inköp av skogstjänster och försäljning av virkesposter ryms inom befintlig 
delegationsordning från kommunstyrelsen till chefen för teknik- och ser-
viceförvaltningen. 
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi förslag till beslut i kommunsty-
relsen: 
 
1. Kommunstyrelsen överför all sin förvaltning av skog till teknik- och 

serviceförvaltningen från och med år 2015. 
 

2. Teknik- och serviceförvaltningen ska för varje kalenderår upprätta ett 
förslag till verksamhetsplan för skogsbruket. Förslaget ska överlämnas 
till kommunstyrelsen för godkännande under första kvartalet året före 
verksamhetsåret. 
 

3. Ett genomsnittligt årligt skogsnetto om en miljon kronor under åren 
2013-2022 ska eftersträvas. 
 

4. Förvaltningen ska ske enligt av kommunfullmäktige fastställd policy 
för kommunens skogsbruk, enligt gällande skogsbruksplan och den 
årliga verksamhetsplanen. 

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa bifogad policy för kommunens 
skogsbruk. 

  

Justering (sign) 
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§ 286 forts. Dnr 2013.357 266 

Beredning 

Arbetsutskottet § 245/2013 
 
Yrkande 

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

1. Kommunstyrelsen överför all sin förvaltning av skog till teknik- och 
serviceförvaltningen från och med år 2015. 

 
2. Teknik- och serviceförvaltningen ska för varje kalenderår upprätta ett 

förslag till verksamhetsplan för skogsbruket. Förslaget ska överlämnas 
till kommunstyrelsen för godkännande under första kvartalet året före 
verksamhetsåret. 
 

3. Ett genomsnittligt årligt skogsnetto om en miljon kronor under åren 
2013-2022 ska eftersträvas. 
 

4. Förvaltningen ska ske enligt av kommunfullmäktige fastställd policy 
för kommunens skogsbruk, enligt gällande skogsbruksplan och den år-
liga verksamhetsplanen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Policy för kommunens skogsbruk fastställs. Bilaga 
 
_____  
 
 
  

  

Justering (sign) 
  



 
 

 
Titel: Policy för kommunens skogsbruk  

 1 (1) 
 

Id nr:  5:11 Typ: Policy   Giltighetstid: Tills vidare 
Version: 0.3 Fastställd:   Uppdateras:  
   

 
 

Policy för kommunens skogsbruk 

Skogstillgångarna ska förvaltas så att en hög och varaktig tillväxt er-
hålls, vilket ger en god ekonomisk avkastning och en god ekonomisk 
hushållning. 
 
Den biologiska mångfalden ska bevaras. 
 
Vid skötseln av skogen ska hänsyn även tas till andra allmänna intres-
sen och areella näringars behov, exempelvis friluftsliv, turism och ren-
näring.  
 
Kommunen ska behålla sitt innehav av skog.  
 
En utökning av innehavet ska endast göras om det behövs för exem-
pelvis exploatering, för arronderingsförstärkning av befintligt innehav, 
för bytesaffärer eller vid riktade erbjudanden till kommunen om för-
värv av skogsmark. 
 
En avyttring av innehavet kan ske utifrån arronderingsmässiga be-
dömningar, bytesaffärer eller strikt affärsmässiga bedömningar enligt 
god ekonomisk hushållning.  
 
För att möjliggöra en rationell jakt och viltvård ska mark för jakt arren-
deras ut i första hand till de som arrenderar angränsande marker. Pri-
set ska vara i nivå med det som jämförbara markägare i Jämtland tar 
ut. 
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§ 287 Dnr 2013.339 805 

Beslut om bidrag 2013 från intresseföreningen Flåsjöbygdens 
Vindkraftsfond 

Styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraftsfond har under två möten våren 
2013, 21 februari och 13 mars, behandlat de bidragsansökningar som in-
kommit till kommunen per den 2012-12-31. Beslut om ansökningar och 
beviljade bidrag redovisas i bilaga, protokoll 2012-03-13. 
 
Efter inbetalning för år 2012 från Nordisk Vindkraft AB, hade fonden en 
behållning om 410 336 kronor. Summa utdelade bidrag enligt styrelsens 
beslut uppgick till 371 314 kronor. 
 
Kommunen ges nu tillfälle att uttala sig om beslut om bidrag följer över-
enskommelsen från år 2008 och intresseföreningens stadgar. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 247/2013 
 
Yrkande 

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

Kommunstyrelsen konstaterar att styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkrafts-
fond vid fördelningen av bidrag har följt upprättade stadgar och den 
överenskommelse som träffats mellan kommunen och vindkraftsbolaget. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Flåsjöbygdens Vindkraftsfond 
  

  

Justering (sign) 
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§ 288 Dnr 2013.355 133 

Överenskommelse som flyktingmottagning 

Länsstyrelsen har en löpande överenskommelse med Strömsunds kom-
mun om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande som fått 
uppehållstillstånd i Sverige. Grundöverenskommelsen omfattar ett mot-
tagande av 30-50 personer var av ca 20-40 beräknas bli anvisade till en 
kommunplats via arbetsförmedlingen eller Migrationsverket och ca 10 
personer beräknas bosätta sig på egen hand i kommunen. 
 
Med anledning av det utökade behovet av platser inför 2013 tecknade 
Strömsunds kommun och länsstyrelsen en tillfällig tilläggsöverenskom-
melse om ett utökat mottagande under 2013 omfattande 100 platser. 
 
Under 2014 finns ett fortsatt stort behov av kommunplatser därför vill 
länsstyrelsen utöka antalet platser under 2014. 
 
Mia Krylén länsstyrelsen, Hans Halvarsson länsstyrelsen, Anders Söder-
man arbetsförmedlingen och Karin Holmquist framtids- och utvecklings-
avdelningen informerar om läget vad gäller flyktingar. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 248/2013 
 
Yrkanden 

* Göran Edman (rd) yrkar på avslag. 
 
* Gudrun Hansson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 

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

Strömsunds kommun gör en tillfällig utökning av överenskommelsen 
med Länsstyrelsen i Jämtlands län till 80 anvisningsbara platser samt 20 
platser för egenbosättning för 2014. 
 
 
 

Justering (sign) 
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§ 288 forts. Dnr 2013.355 133 

Reservation 

Skriftlig reservation från Göran Edman (rd). Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 289 Dnr 2013.356 140 

Innovativa Jämtland/Härjedalen  

Regionförbundet Jämtlands län erbjuder möjlighet att lämna synpunkter 
på förslag till ”Innovativa Jämtland/Härjedalen 2025” 
 
Regionstyrelsen för Regionförbundet i Jämtlands län har beslutat att ta 
fram en ny regional innovationsstrategi för Jämtlands län. Anledningarna 
till detta är två, dels behöver Jämtlands län bli bättre på att ta till vara de 
möjligheter till samhälls- och näringslivsutveckling som en stark förän-
derlig värld medför och den andra anledningen är att regional innova-
tionsstrategier är en central del i EU-kommissionens tillväxtskapande do-
kument EU 2020 som tar sin kraft i att unionen fram till 2020 ska bli värl-
dens mest konkurrenskraftiga ekonomi baserad på smart, hållbar och in-
kluderande tillväxt för alla. 
 
Förslag till yttrande har inkommit från kommunchefen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 249/2013 
 
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 
Regionförbundet 
 

  

Justering (sign) 
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 Regionförbundet i Jämtlands län 
 
 
 

Strömsunds kommuns svar Innovationsstrategi 

Strömsund kommun anser att förslaget som framarbetats för en innova-
tionsstrategi är välformulerat. Vi lämnar dock ett antal synpunkter för 
att utveckla dokumentet. 
 
Inledningsvis vill vi dock särskilt peka på att dokumentet inte på något 
sätt beskriver möjligheter och utmaningar kring kvinnor och mäns lika 
och olika möjligheter att delta i innovationsarbetet. 
 
Bakgrundsbeskrivning 

Avsnittet utmaningar bör omformuleras: 
 
• Att generalisera ”Långt till nationella och internationella marknader” 

är nästintill oförskämt mot de företag som idag framgångsrikt kon-
kurrerar på nationell och global marknad t.ex. inom: 
o Skog 
o Verkstad 
o IT 
o Distansoberoende företag av nationell betydelse 

 
• Man borde se dessa som goda exempel för att utveckla övriga företag. 
 
• Begreppet svaga kunskapsmiljöer leder fel; de flesta företag har idag 

en kompetens anpassad till den verksamhet som bedrivs. 
 

• För att nästa kliv inom utveckling kan det dock krävas andra kompetenser; 
yrkeshögskola, internationell erfarenhet och i vissa fall högskoleutbildning. 

 
Innovationsstrategi 

Utkastet saknar en beskrivning av kopplingen till den regionala utveck-
lingsstrategin. 
 

  
Strömsunds Kommun 

 Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se   
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 
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Vi har även studerat andra strategier t.ex. innovationsstrategin för 
Norrbotten och vi tycker att den beskrivning av begreppet innovation 
som finns på sid 3-4 i deras dokument (se länken 
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/naringsliv-och-
foreningar/naringslivsutveckling/Innovationsstrategi%20för%20Norrbottens%20län.pdf) 
känns informativ och tydlig.  
 
Definitionen som återfinns i Innovation Jämtland/Härjedalen behöver 
således utvecklas. 
 
I Norrbottens strategi finns en egen rubrik (under avsnittet 5.1 Utveck-
lingsinsatser för tillväxt) som är skriven med ett företagarfokus. 
 
• ”Att tillvarata den innovativa kraften i både etablerade och nya företag”. 
 
Vi saknar en sådan infallssvinkel i Innovation Jämtland/Härjedalen. 
 
Innovation kopplad till ideella organisationer och samhällsentreprenö-
rer beskrivs i den nationella innovationsstrategin som ett område på 
frammarsch. Innovation Jämtland/Härjedalen saknar explicita skriv-
ningar kring detta. 
 
Visionen 

En reflektion är att man bör fundera på vem man skriver dokumentet 
för. Antagligen i första hand för oss i Jämtlands län. Som utomstående 
kan vissa skrivelser uppfattas annorlunda.  
 
Att nämna att Jämtland skall bli i världsklass på 10 år försvagar doku-
mentet om man ser till en extern läsare anser vi. Det är ett mål som inte 
går att uppnå. Att Europa skulle gå ifatt Asien och nå världsklass inom 
10 år med dagens ekonomiska situation är även det en tillräckligt stor 
utmaning.  
 
En vision och en målbild som är realistisk och går att nå anser vi skulle 
stärka strategin. 

 
Värdegrundsorden 

Under dynamik finns följande skrivning 
”Se --‐ och ta tillvara --‐ individuell kompetens, talang och drivkraft” 
Slutsatsen av detta är att dokumentet i sig måste rikta sig till hela länet. 
 
Vägledande mål 
 
Bra 
 

  
 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/naringsliv-och-foreningar/naringslivsutveckling/Innovationsstrategi%20f%C3%B6r%20Norrbottens%20l%C3%A4n.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/naringsliv-och-foreningar/naringslivsutveckling/Innovationsstrategi%20f%C3%B6r%20Norrbottens%20l%C3%A4n.pdf


 
  

YTTRANDE 
 
2013-11-07 

 3 (4) 
 
 

    
Insatsområden 

Fokusområde 1  

 ”Småskalighet i världsklass – skapa konkurrensfördelar genom innovativ för-
ädling”.   
Givetvis skall regionen arbeta vidare på detta men de gröna näringarna 
har så mycket mer att erbjuda om man dessutom också har en ”anpas-
sad stordrift”. Exempel på detta är att: 

• Konkret bidra till livsmedelsförsörjning 
• Skapa arbetstillfällen d.v.s. enheter blir så stora att de har möjlighet 

att anställa personal 
• Bidra till öppna landskap och goda klimateffekter 
• Bioenergi 
 
Under focusområde 1 anges också under Hantera Global konkurens 
”Marknadsför att skidåkning, friluftsliv, låg kriminalitet, bra boende och lägre 
levnadskostnader ger en attraktiv livsmiljö.” 

• Skidåkning bör bytas ut mot vintersport (skidor, snöskoter, skridsko, 
hundsläde, tystnad och kyla) 

 
Focusområde 2 

”Använd offentlig upphandling och innovationsdriven upphandling 
som drivkraft för innovation”. Tanken är god men i realiteten har vi att 
hantera verksamheternas behov av sänkta kostnader. 
 
Focusområde 3 

Små och medelstora företag saknar ofta möjligheter att lägga några 
större resurser på FoU. Trots detta kan dessa företag arbeta aktivt med 
innovationer och innovativa arbetssätt. 
En idé som leder till ökad fakturering eller ökad sysselsättning kan ofta 
vara innovativ utan att den nödvändigtvis når en hög innovationshöjd.  
 
Nyttja och utveckla kunskaper i Nord- och Sør-Trøndelag finns inskri-
vet. Det är bra att även Nord-Trøndelag tagits med och lyfts fram vilket 
vi tror är positivt för att skapa möjligheter inom tillverkningsindustri- 
samt offshore. 
 
Vidare anser vi det värdefullt att man uppmärksammat yrkesutbild-
ningar och låter det få plats och ingå i ett sammanhang av innovativt 
arbete. 
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Focusområde 4 

 ”Utveckla axeln Östersund-Krokom-Åre som testbädd för kreativa mötesfor-
mer”.  
Vi har här svårt här att finna syftet med att avgränsa sig till nämnt om-
råde. Det är väl snarare i andra områden med större geografiska av-
stånd som kreativa mötesformer behöver utvecklas. 
 
Focusområde 5 

Här lyfts fram ett samarbete med Mid Science Park och näringslivskon-
toren. Vi uppfattar detta som ett närmre samarbete mellan universitet 
och näringslivskontor vilket är bra.  
 
Inom flera olika focusområden nämns Mittuniversitetets. Rent generellt 
är det viktigt att universitetets verksamhet speglar området behov av 
utbildning och forskning  

 
Använda Strukturfondsmedlen för att växla upp företagsstöd är även 
inskrivet i området. Här behövs dock ett resonemang om hur man pla-
nerar att kombinera detta med gällande stadsstödsregler. 
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§ 290 Dnr 2013.330 814 

Remiss – Översyn av riksintresse för friluftsliv, Jämtlands 
län 

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av 
vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt 3 
kap. 6 § miljöbalken, särskilt med beaktande av de långsiktiga behoven 
att tätortsnära natur. 
 
Turistchefen samt miljö- och byggchefen har lämnat förslag till yttrande. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 250/2013 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att yttrande avges i enlighet med turistchefens 
och miljö- och byggavdelningen förslag till yttrande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
 
  

  

Justering (sign) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över länsstyrelsens remiss 
gällande förslag till områden av riksintresse för friluftsliv 
 
Bakgrund 
 
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn 
av vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt 
3 kap. 6 § miljöbalken. 
 
Strömsunds kommun har från Länsstyrelsen i Jämtland fått på remiss 
förslag till riksintresseanspråk för friluftsliv i Strömsunds kommun. 
Länsstyrelsen uppdrag är i första hand att se över områdenas geografis-
ka avgränsning och uppdatera dokumentationen för områdena. 
 
Nu gällande riksintresse friluftsliv 
 
Nuvarande riksintresse för friluftsliv är i huvudsak avgränsat till kom-
munens nordvästra del.  
 
Naturvårdsintressen 
 
De föreslagna riksintressena för friluftsliv sammanfaller i många delar 
med befintliga naturreservat, Natura2000 områden samt riksintressen för 
naturvård. 
 
Övriga intressen 
 
Övriga befintliga/anvisade intressen som sammanfaller med de utpeka-
de områdena är:  
 
I Stekenjokkområdet finns ett mindre område anvisat som riksintresse 
för mineralbrytning. I kommunens kommande översiktsplan är detta 
riksintresse valt att prioriteras före de tre andra riksintressena i det aktu-
ella området (friluftsliv, rennäring och naturvård), då dessa riksintressen 
redan upptar en stor del av kommunens yta. 
 
I samrådsförslaget till ny översiktsplan för Strömsunds kommun finns en 
ny väg föreslagen från Storjola till Ankarvattnet, för att öka tillgänglighe-
ten i området. Vägsträckningen kommer att beröra det norra området av 
det anvisade ”Frostvikenområdet” (FZ1). I denna del av området har inte 
utbredningen av riksintresse friluftsliv förändrats, varvid de i översikts-
planen föreslagna vägbygget har samma effekter som tidigare. 
 
I kommunens kommande översiktsplan finns det utpekade LIS områden 
inom de utpekade riksintresseområdena för friluftsliv (se bif kartor). 
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Miljö- och byggavdelningens synpunkter 
 
Miljö- och byggavdelningen konstaterar att de utpekade områdena till 
stor del sammanfaller med tidigare utsedda områden för riksintresse för 
friluftsliv. De föreslagna områdena sammanfaller dessutom med olika 
naturvårdsintressen.  
 
Miljö- och byggavdelningen anser att riksintresse friluftsliv enligt 3 kap 5 
§ i Miljöbalken är förenliga med de andra riksintressena och naturvårds-
intressena i de aktuella områdena. 
 
De föreslagna LIS områdena bör inte utgöra några hinder för de före-
slagna riksintresseområdena. 
 
En stor andel av kommunens areal är anvisad som riksintresse för fri-
luftsliv, ca en tredjedel.  
 
Miljö- och byggavdelningen har svårt att avgöra huruvida de anvisade 
områdena fyller kriterierna för ett riksintresse och ifrågasäftter därför 
inte att så är fallet. Områdena är till stora delar orörda och såväl bofasta 
som besökare utnyttjar dessa för olika friluftsaktiviteter under årets alla 
delar. Beaktas bör emellertid att då stora områden pekas ut som riks-
intressen finns en viss risk att det, i såväl planeringsarbete som vid olika 
typer av tillståndsgivningar, uttrycks att ”riksintresset tar så stort 
utrymme att ett litet inkräktande på detta påverkar inte riksintresset i 
stort”. En fara är då att områden som är av mycket stor vikt för 
friluftslivet 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.  
 
Ytterligare frågor Länsstyrelsen önskar att kommunen tar ställning till 
 
• Förslag på förbättringar av innehållet i områdesbeskrivningarna, samt 

precisering av de kriterier som ligger till grund för att områdena pe-
kats ut. 

 
För område FZ1 har intresseaspekterna fritidsfiske, kanoting, vandring 
och naturstudier lyfts fram.  
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Andra viktiga aspekter som talar för området som riksintresse är kul-
turmiljöer (fram för allt samisk kultur och ensamgårdar i fjällmiljö). Säll-
synta växter och djur (jfr t ex fjällräv, björn och kungsörn. Inom området 
har de senaste åren även häckning av fjälluggla förekommit o s v). Jakt 
(är viktig för såväl bofasta som för besökare). Bär- och svampplockning. 
Skoteråkning längs leder (inom Frostvikenområdet finns ett relativt bra 
ledsystem för skoteråkning, som nyttjas mycket frekvent. Skoterlederna 
är även mycket användbara för turskidåkare, hundspannsåkare o s v). 
Korallgrottan med ”grottkrypning” är ytterligare en intresseaspekt som 
bör läggas till. 
 
För område FZ2 har intresseaspekterna fritidsfiske, turskidåkning , låg-
färdsvandring och naturstudier lyfts fram.  
 
Även här är kulturmiljöer (skogsbruksmiljö), sällsynta växter och djur, 
bär- och svampplockning och jakt mycket viktiga friluftsaktiviteter. Sko-
teråkningen i områdets ledsystem är mycket utnyttjat och här liksom i 
Frostvikenområdet ger skoterlederna goda förutsättningar för andra fri-
luftsaktiviteter, t ex hundspannskörning och turskidåkning. 
 
Under områdesbeskrivningens huvuddrag för FZ2 (sid 4) verkar det som 
att en förväxling med område FZ1 har skett. 
 
För område FZ3 har intresseaspekterna fritidsfiske, kanoting och natur-
studier lyfts fram.  
 
Även inom detta område finns ett antal intressanta växt- och djurarter, 
varvid sällsynta växter och djur bör utgöra en intresseaspekt. 
   
• Vilka förändringar i friluftslivets nyttjande finns att ta hänsyn till? 
 
Skoteråkning är en växande friluftsaktivitet inom fram för allt fjällområ-
dena. För att skapa förutsättningar för detta i störningskänsliga områden 
är det av stor vikt att ledsystemen är bra, så att skoteråkarna håller sig till 
befintliga leder. En samordning med omgivande län och kommuner, så 
att transitleder för skoter finns är också viktigt. Kommunen önskar här 
lyfta vissa skoterleder som riksintresse för friluftsliv. Det är angeläget att 
det till och från kommunen, samt inom kommunen finns ett antal ”tran-
sitleder” för skoter. Besökare och bofasta ska kunna använda dessa leder 
för att med skoter ta sig till andra delar av kommunen, samt mellan 
kommunen och närliggande kommuner. Strömsunds kommun avser inte 
att i detta läge peka ut någon eller några speciella led/-er. För detta 
krävs en samplanering med intilliggande kommuner. Kommunen före-
språkar dock en led i öst – västlig riktning (kusten – fjällen), samt en led i 
syd – nordlig riktning (längs fjällkedjan).  
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I kommunens översiktsplan har hästnäringen, med en utbyggnad av rid-
leder, skrivits fram. Om ett aktivt arbete med leder skapas finns det goda 
förutsättningar för att skydda störningskänsliga områden i såväl skogs- 
som fjällmiljö. 
 
Flertalet besökare är i behov av olika typer av boende inom områdena. 
Fjällvandrarna bor ofta i stuga/hotell före och efter vandringen. Områ-
dena behöver ges möjligheter för att utveckla olika slags boendemöjlig-
heter (jfr t ex i översiktsplanen anvisade LIS områden).  
 
• Finns förslag på nya områden eller områden som bör strykas? 
 
De anvisade områdena upptar en stor del av kommunens yta. Förutsätt-
ningarna för friluftsliv inom kommunen är på så vis tryggade. 
 
Kommunen vill dock uppmärksamma ytterligare ett område som är ak-
tuellt som riksintresse för friluftsliv. Området är beläget söder om Backe 
och är mycket intressant och välbesökt för fiske, vandring och naturstu-
dier. Fisketurismen inom området är stor och vattendragens variation av 
sel och strömmande vatten är ett eldorado för fiskare. I området finns 
dessutom en så kallad bifurkation, som flyter mellan Faxälven och Fjäll-
sjöälven. Ett antal hällmålningar utgör en viktig attraktion för besökare. 
Ett väl utbyggt vandringsledssystem finns inom området. Lederna är av 
varierande längd och svårighetsgrad. Rast- vindskydd finns, i anslutning 
till lederna, för vila och matlagning. Det finns möjligheter för såväl stug-
boende som camping inom området.  
 
• Finns behov av uppdelning i delområden och tydligare beskrivningar 

för stora riksintresseområden, för att kunna använda dem i planfrå-
gor? 

 
Då en stor del av kommunens yta är anvisad som riksintresse för frilufts-
liv vore det värdefullt med en uppdelning av de aktuella områdena. På 
så vis ges förutsättningar för en bättre fysisk planering inom områdena. 
Det är mycket viktigt att fastboende ges möjlighet att leva kvar inom be-
rörda områden – och med god planering kan friluftslivet bidra till detta. 
Om områdena är mer uppdelade och beskrivna, ges bättre förutsättning-
ar för att använda dem i planarbetet. 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bifurkation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fax%C3%A4lven
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4llsj%C3%B6%C3%A4lven
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4llsj%C3%B6%C3%A4lven
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• Synpunkter på geografisk avgränsning av områdena. 
 
Miljö- och byggavdelningen anser att det är positivt att Ammeråns vat-
tensystem tas upp som riksintresse för friluftsliv. Även att Hotagenom-
rådet går ned mot Ströms Vattudal är positivt. Bägge områdena används 
i stor utsträckning för friluftsliv. I övrigt har miljö- och byggavdelningen 
inga synpunkter på områdenas geografiska avgränsning. 
 
 
 
   
Anders Bergman 
Miljö- och byggchef 
 
 
 
Bilaga. Kartor över i samrådsförslag till översiktsplan anvisade LIS 

områden 
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Översyn av riksintresse för friluftsliv 

Den tätortsnära naturen har en nyckelroll när det gäller människors be-
hov av att motionera och komma naturen nära. Efterfrågan av na-
tur/vandring/cykelstigar i närområden av våra större orter i kommunen 
ökar ständigt både från kommunens medborgare men också från våra tu-
rister. Denna typ av ”produkt” gynnar ortsbor och besökande till motion, 
bättre folkhälsa, naturkänsla, kännedom om den lokala naturen och ökad 
naturkunskap. 
 
Frostvikenområdet (Fjällområdet) 

Skoterturismen har stor omfattning i området. Det finns därför skäl till att 
ytterligare utveckla bl.a. ledsystemet, såväl inom kommunen som mot 
angränsande kommuner. Även skidleder och skidspår som är betydelse-
fulla för utvecklingen av vinterturismen och bör ges motsvarande resur-
ser som för skoterleder. Möjligheterna att bygga samman leder på norska 
och svenska sidan. 
 
I området finns också välbesökta platser som Bjurälven, Korallgrottan och 
Hällingsåfallet samt turistvägen Vildmarksvägen. Fiske och vandring är 
också populära aktiviteter sommartid. 
 
Frostvikenområdets historiska bakgrund; levande nybyggarbygd och äld-
re samisk kultur är värden viktiga att värna om. 
 
Frostviken är rik på geologi, ekologi, biologi, speleologi (läran om grot-
tor), samisk historia/kultur och fjällbondekultur.  
 
Östra kommundelen (Skogsområdet) 

Besöksnäringen i skogsområdet har en stor utvecklingspotential av t.ex. 
jakt, fiske, naturupplevelser hundsläde, kanot och vandring.  
 
 
Anna Gillgren 
Turistchef 
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§ 291 Dnr 2013.371 422 

Yttrande över länsstyrelsens förslag till vattenförsörjnings-
plan för Jämtlands län 

Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande över ett förslag till regio-
nal vattenförsörjningsplan för Jämtlands län. 
 
Miljö- och byggavdelningen har lämnat förslag till yttrande. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 251/2013 
 
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 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
 
  

  

Justering (sign) 
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Yttrande över Regional vattenförsörjningsplan 

Länsstyrelsen har begärt Strömsunds kommuns yttrande över ett förslag 
till regional vattenförsörjningsplan för Jämtlands län. Planen är ett led i 
Länsstyrelsens uppgift att tillhandahålla planeringsunderlag till kommu-
ner och myndigheter. Planen är också länsstyrelsens sätt att uppfylla en 
del av åtgärd 37 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015 som sä-
ger att ”kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla 
vatten- och avloppsplaner”.  
 
Strömsunds kommun lämnar följande synpunkter på innehållet i förslaget 
till regional vattenförsörjningsplan: 
 
På flera ställen i förslaget, bland annat under rubriken ”Påverkan och po-
tentiella hot och risker”, redovisas åtgärder som länsstyrelsen anser bör 
vidtas. Länsstyrelsen anger dock inte vem som bör vidta dessa åtgärder. 
Strömsunds kommun anser att det är viktigt att i planen ange om det är 
kommunen, länsstyrelsen eller någon annan som bör vidta åtgärderna. 
Risken är annars stor att inga åtgärder vidtas. 
 
Under denna rubrik anges också att det behövs göras en noggrannare ana-
lys över var energibrunnar ligger. Kommunen har svårt att förstå detta 
behov eftersom energibrunnarnas läge både finns redovisade i SGU:s 
brunnsarkiv och i anmälan till kommunens miljö- och byggnämnd. Möj-
ligtvis menar länsstyrelsen att det är risken för påverkan på de i planen 
prioriterade vattentäkterna som behöver analyseras. 
 
Under rubriken ”Övervakning i områden med dricksvattenuttag” hänvi-
sas till EU:s vattendirektiv när det gäller krav på provtagning av ytvatten-
förekomster som har uttag av dricksvatten större än 100 m3/dygn. EU-
direktiv har normalt ingen direkt rättsverkan utan måste implementeras i 
svensk lagstiftning. Kommunen anser därför att länsstyrelsen i stället bör 
hänvisa till svensk lag eller föreskrift. 
 
När det gäller texten under rubriken ”Planering på kommunal nivå, sam-
verkan” vill kommunen påpeka att Strömsunds kommun inte har påbörjat 
arbetet med framtagande av övergripande vatten- och avloppsvattenpla-
ner, något som kommunen också har redovisat i sin återrapportering till 
Vattenmyndigheten för 2012. 
 
Strömsunds kommun instämmer i behovet av bättre underlag från SGU 
när det gäller jordartskartering och uppgifter om de hydrogeologiska för-
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hållandena i länet. Även under denna rubrik redovisar Länsstyrelsen åt-
gärder som bör vidtas, men inte vem som bör vidta dessa åtgärder. 
 
Strömsunds kommun ställer sig tveksam till uppgiften i tabellen i bilaga 2 
om att grundvattenresursen G39 Tväranäset-Sävselet inte är känslig för 
översvämningar. Under vårfloden 2010 var den kommunala vattentäkten i 
Hammerdal ytterst nära att översvämmas. Om vattenståndet hade stigit 3 
dm till hade sjövattnet runnit in i borrhålet. Sedan dess har åtgärder vid-
tagits så att vattentäkten är skyddad mot vattenstånd ca 70 cm över 2010 
års nivå på 303,10 m.ö.h. Statistik från 1994 – 2013 visar på en årshögsta 
nivå på mellan 302,19 och 303,20. Från 1964 finns en årshögsta notering på 
303,30. Eftersom kommunen inte vet om detta motsvarar ett 100-årsflöde 
är kommunen ändå tveksam till uppgiften om att vattenresursen inte är 
känslig för översvämningar.  
 
Även Rörströmssjön bedöms kunna vara känslig för översvämningar.  
Kommunens grundvattentäkt ligger så till att den är skyddad, men en-
skilda hus har varit utsatta för översvämningar bl.a. år 2010. Ett projekt 
om laserscanning av Ångermanälven beräknas bli klart 2014. Då kommer 
det att finnas bättre underlag för att bedöma risken för översvämningar. 
 
Strömsunds kommun vill även lämna följande synpunkter på textens och 
kartornas utformning: 
 
På vissa ställen t.ex. på sidan 6 och 8 redovisas antalet vattentäkter respek-
tive grundvattentäkter. Här bör man i texten ange om man avser endast 
kommunala vattentäkter eller både kommunala och större enskilda vat-
tentäkter. 
 
Kartan över Strömsunds kommun i bilaga 2 är otydlig och svårtolkad. 
Symbolerna är inte valda så att kartan blir lätt att förstå. Det är t.ex. svårt 
att urskilja grå stjärnor på grågrönt underlag och det är svårt att se skill-
nad mellan en mörkröd prick (förorenad mark riskklass 1), en klarröd 
prick (förorenad mark riskklass 2) och en orange prick (kommunalt vat-
tenverk). Det skulle bli tydligare med andra symboler samt en annan skala 
så att kartan över kommunen delas upp på flera bilder. Det finns både 
kommunala och större enskilda vattenverk som inte är införda i kartan. 
Miljö- och byggavdelningen kommer att kontakta länsstyrelsen för att rät-
ta till detta. 
 
Kostnadskalkyl 

Beslutet medför inga kostnader. 
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Konsekvensanalys 

Inget av kommunens styrdokument är tillämpligt på detta beslut. Syftet 
med att inrätta en regional vattenförsörjningsplan är att bidra till att säkra 
tillgången till rent dricksvatten både idag och för framtiden. 
 
Konsekvens av icke-beslut 

Om kommunen inte lämnar något yttrande förlorar man möjligheten att 
påverka innehållet i den regionala vattenförsörjningsplanen. 
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§ 292 Dnr 2012.313 253  

Detaljplan för Vesslan 2 och Vesslan 14 

På fastigheten Vesslan 2 bedrivs idag restaurang- samt glasmästeriverk-
samhet. Glasmästeriverksamheten planeras att utökas med en industrilo-
kal på fastigheten och in på grannfastigheten Vesslan 14. Verksamheterna 
överensstämmer inte med gällande detaljplan, (stadsplan för Strömsunds 
municipalsamhälle upprättad 1910), som medger allmänt ändamål (A). 
Sökanden begär att få ersätta del av befintlig detaljplan till att tillåta han-
del och industriverksamhet (småindustri) på fastigheterna.  
 
Fastigheterna är belägna i centrala Strömsund utmed Strömsvägen, mel-
lan Länsmansgatan i norr samt Amaliagatan i söder.  
 
Fastigheten Vesslan 14 har tidigare varit bebyggd med ett flerbostadshus i 
tre plan. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 21 mars 2013 att påbörja planar-
betet.  
 
Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för nor-
malt planförfarande (SFS 2010:900), det vill säga planförslaget har efter 
samrådet skickats ut för granskning innan den antas av kommunfullmäk-
tige. Miljö- och byggnämnden beslutade den 19 juni 2013 att godkänna 
planförslaget och att skicka ut det på samråd. Samråd har hållits mellan 
den 27 juni och den 9 augusti 2013. 7 yttranden inkom varav 3 lämnade 
någon form av synpunkt. En samrådsredogörelse har upprättats i vilken 
de inkomna synpunkterna behandlats och på grund av dessa synpunkter 
på planförslaget har planbeskrivningen samt plankartan ändrats.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 252/2013 
 
Yrkande 

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

Detaljplanen antas. 
_____ 
 

  
Justering (sign) 
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§ 293 Dnr 2013.348 042 

Delårsrapport per augusti för Regionförbundet Jämtlands län 
2013 

Delårsrapport per augusti 2013 har upprättats för Regionförbundet Jämt-
lands län. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 253/2013 
 
Yrkande 

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

Delårsrapporten godkänns. 
 
_____ 
 
  

  

Justering (sign) 
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§ 294 Dnr 2013.349 206 

Ändring av miljö – och byggnämndens taxa gällande till-
synsavgifter för vindkraft och fiskodlingar 

Miljö- och byggavdelningen har upprättat ett förslag till ändring av miljö-
tillsynsavgifter för vindkraft och fiskeodlingar. Avgifterna ingår i miljö–
och byggnämndens taxa, kapitel 6 med tillhörande bilagor. 
 
Förslag till beslut: 
 
1. Taxan för avgifter för miljötillsyn under rubrikerna Vindkraft och Fis-

keodlingar m.m. ändras. Bilaga 
 
2. Taxeändringarna ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2014. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 254/2013 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
miljö- och byggavdelningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxan för avgifter för miljötillsyn under rubrikerna Vindkraft och Fis-
keodlingar m.m. ändras. Bilaga 

 
2. Taxeändringarna ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2014. 
 
_____  
 
 
   

Justering (sign) 
  



Jämförelse mellan nuvarande taxa (följde kommunförbundets normaltaxa för den tidpunkten 
då taxan antogs), kommunförbundets förslag och MBNs förslag till taxa  
 
Vindkraft. 
Nuvarande taxa för vindkraftverk 

KK AK PN Beskrivning 

    Vindkraft 
40.90 7 B Verksamhet med: 

1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett 
av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 

3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

40.95 7 B Verksamhet med: 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett 
av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 
meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att 
gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med de andra 
vindkraftverken påbörjades. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 40.90. 

40.100 4 C Verksamhet med: 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket 
påbörjades. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 40.90 eller 40.95. 

40.10001 1 U Övriga vindkraftsanläggningar än 40.90, 40.95 eller 40.100. 

 
SKL:s normaltaxa per 2012-11-29, den tar inte hänsyn till om vindparken har 2 vkv 
eller 100 vkv. T.ex. kommer Havsnäs vindpark (KK 40.95) på 48 vkv ha 4 timmar 
tillsynstid per år och om det ensamma vindkraftverket (KK 40.90) på Raftsjöhöjden 
(om tillstånd erhålls) 6 timmar tillsynstid per år. 

KK AK PN Beskrivning 

    Vindkraft 
40.90 4 B Verksamhet med: 

1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart 
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades 
. 

taxa jämförelsen befintlig taxa kommunförbundets normaltaxa och nytt taxeförslag 



KK AK PN Beskrivning 

    Vindkraft 
40.95 3 B Verksamhet med: 

1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart 
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre 
än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana 
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller 
verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 40.90. 

40.100 2 C Verksamhet med: 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 40.90 eller 40.95. 

40.10001 1 U Övriga vindkraftsanläggingar än 40.90, 40.95 eller 40.100. 
 
 
Förslag på taxa: 

KK AK PN Beskrivning 

    Vindkraft under drift 
40.90 4 

 
B Verksamhet med: 

1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart 
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

Därutöver en avgiftsklass per 10 vindkraftverk (AK 4 vid 1-9 vkv, AK 5 vid 
10-19 vkv, osv) 

40.95 3 B Verksamhet med: 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart 
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre 
än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana 
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller 
verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 40.90. 
Därutöver en avgiftsklass per 10 vindkraftverk (AK 3 vid 1-9 vkv, AK 4 vid 
10-19 vkv, osv) 

taxa jämförelsen befintlig taxa kommunförbundets normaltaxa och nytt taxeförslag 



KK AK PN Beskrivning 

    Vindkraft under drift 
    
40.100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
3 
4 

C 
Verksamhet med: 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 40.90 eller 40.95. 
 
1-3 vindkraftverk 
4-6 vindkraftverk 
7 eller fler vindkraftverk 

40.10001 1 U Övriga vindkraftsanläggingar än 40.90, 40.95 eller 40.100. 
 
Konsekvenser befintliga vindparker 
Vindpark Antal verk Nuvarande taxa SKL-taxa Taxeförslag 
Hällingarna ek för 1 st (4 h) 2760 kr (2 h) 1380 kr (2 h) 1380 kr 
Harrsjön 1 vkv 1 st (4 h) 2760 kr (2 h) 1380 kr (2 h) 1380 kr 
Harrsjön 2 vkv 2 st (4 h) 2760 kr (2 h) 1380 kr (2 h) 1380 kr 
Backe 2 st (4 h) 2760 kr (2 h) 1380 kr (2 h) 1380 kr 
Ollebacken 6 st (4 h) 2760 kr (2 h) 1380 kr (4 h) 2760 kr 
Raftsjöhöjden syd 4 st (4 h) 2760 kr (2 h) 1380 kr (4 h) 2760 kr 
Havsnäs 48 st (7 h) 4830 kr (4 h) 2760 kr (12 h) 8280 kr 
Tot  20 850 kr 11 040 kr 19 320 kr 
 
 
Fiskodling 
Nuvarande taxa, som följer SKL:s normaltaxa. 

KK AK PN Beskrivning 

  AK  FISKODLING M.M. 
5.10 7 

(12h) 
B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per 

kalenderår. 
5.20 3 

(4h) 
C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per 

kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 5.10. 
5.2001 1 

(t) 
U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per 

kalenderår. 
 
Vattudalens Fisk skulle få en avgift per anläggning på 8 280 kr (12 timmar). Total 
inkomstökning med anledning av övertagandet blir 16 560 kr. Kan eventuellt vara 
aktuellt att nivågruppera punkten 5.10 ytterligare? 
 
  

taxa jämförelsen befintlig taxa kommunförbundets normaltaxa och nytt taxeförslag 



Förslag på ny lydelse i taxa för fiskodling 
KK AK PN Beskrivning 

  AK  FISKODLING M.M. 
5.10 6  

(9h) 
8 
(12h) 
9 
(16h) 

B Fiskodling eller övervintring av fisk där: 
1. mer än 40 ton men högst 200 ton foder förbrukas per 

kalenderår. 
2. Mer än 200 ton men högst 1 000 ton foder förbrukas per 

kalenderår 
3. Mer än 1 000 ton foder förbrukas per kalenderår 

5.20 3 
(4h) 

C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 5.10. 

5.2001 1 
(t) 

U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår. 

 
Med denna taxa skulle avgiften för Vattudalens Fisk HB bli 11 040 kr/anläggning, 
totalt 22 080 kr och 32 tillsynstimmar per år. 

taxa jämförelsen befintlig taxa kommunförbundets normaltaxa och nytt taxeförslag 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-11-19  14  
     

     
§ 295 Dnr 2013.342 849 

Ansökan om marknadsföringsbidrag för Amundsen – the 
Mid Scandinavian Sleddog Race 

Ansökan om marknadsföringsbidrag har inkommit från Gunilla Jonsson, 
ordförande i Jämtlandsfjällens Slädhund klubb (JFSK). 

Föreningen ansöker om ekonomiskt stöd på 10 000 kronor till marknads-
föring av slädhundtävlingen Amundsen – the Mid Scandinavian Sleddog 
Race. 

Tävlingen är från och med 2013 flyttad till Strömsund med planerad start 
och mål i centrala Strömsund. Starten går lördagen den 21 februari 2014. 

Efter en lyckad premiär vill klubben fortsätta att utveckla tävlingen till ett 
arrangemang som ska sätta Strömsund på kartan, både lokalt och interna-
tionellt samt även ge Strömsunds invånare något att se fram emot i vin-
termörkret. 

De ansöker även om hjälp i form av arbetskraft och maskiner i samband 
med snöskottning och snöpreparering av start- och målområde liknande 
förra året. Detta känns viktigt för att göra tävlingen så publikvänlig som 
möjligt. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 256/2013 
 
Yrkande 

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

1.  Strömsunds kommun stödjer genomförandet av Mid Scandinavian 
 Sleddog Race 2014 med tjänster motsvarande cirka 20 000 kronor  
 (avser maskiner, personal, m.m.) samt stöd till marknadsföring 
  5 000 kronor. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Amundsen Mid Scandinavian  

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-11-19  15  
     

     
§ 296  Dnr 2013.351  342 

Ansökan om medel för vatten och avlopp under perioden 
2004-2013 Bodums Bygdegårdsförening  

Skrivelse har inkommit från Bodums Bygdegårdsförening. 
 
På årsmötet togs beslut om att skicka faktura till Strömsunds kommun för 
markhyra av pumphus, placerad på fastigheten Orrnäs 3:64 vilken blev 
avstyckad 1950. Beslutet togs eftersom föreningen befinner sig i ett eko-
nomiskt kritiskt läge och står inför beslutet att stänga abonnemanget av 
vatten och avlopp. Fakturan uppgår till 17 502 kronor för 10 år. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 257/2013 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att beslutet delegeras till arbetsutskottet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Beslut i frågan delegeras till arbetsutskottet. 
 
_____  
 
  

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 297 Dnr 2013.268 317 

Vägbelysning Ringvattnet 

Två skrivelser har inkommit från Jan Bjurström och Per Hugo Hugosson 
där man motsätter sig nedsläckning av ljuspunkter i Ringvattnet. Kom-
munstyrelsen har hanterat frågan vid sitt sammanträde den 24 september 
2013. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 258/2013 
 
Yrkande 

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

1. De av kommunstyrelsen antagna riktlinjerna för vägbelysning följs och 
innebär fortsatt nedsläckning av nedsläckta ljuspunkter i Ringvattnet. 

 
2. Svar till skrivelserna lämnas i enlighet med förslag från teknik- och 

serviceförvaltningen. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Jan Bjurström 
Per Hugosson 
  

  

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 

Ytterligare skrivelser har inkommit till kommunen från Ringvattnet angå-
ende nedsläckning av ljuspunkter i samband med utbyte av armaturer i 
vägbelysningsanläggningen. 
 
Ringvattnetborna poängterar att inget samråd har skett om förändringen i 
vägbelysningen som anlades av byn 1974 och uppmanar kommunen att 
följa ingånget avtal och inte nedsläcka någon armatur. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har inte kännedom om att något skrift-
ligt avtal upprättats mellan Ringvattnet och kommunen angående belys-
ningsanläggningens drift varför ett eventuellt sådant tacksamt mottas om 
det finns upprättat. 
 
Generellt är bakgrunden den att byarna uppförde anläggningarna och er-
höll därefter bidrag från kommunen för drift av dessa. Därefter övertogs 
ansvaret för anläggningarna i sin helhet av kommunen. I samband med 
besparingskrav i början av 1990-talet erbjöds byarna att återta anlägg-
ningarna, som alternativ till nedsläckning av motsvarande varannan ar-
matur, och åter erhålla driftsbidrag. Med något enstaka undantag nekade 
de aktuella byarna till detta varför ansvaret fortsatt åvilat kommunen. 
 
När nu krav på förnyelse på grund av det kommande kvicksilverförbudet 
uppkommit har nya riktlinjer beslutats. Dessa ger enligt skrivelserna inte 
stöd för de åtgärder som vidtagits. 
 
Den släckning som skett har utförts i enlighet med de beslutade riktlin-
jernas punkt 3 och punkt 6. 
 
Dessa ger också byn/fastighetsägarna möjlighet att själva överta ansvaret 
för den nedsläckta belysningen. 
 
I skrivelserna har Ringvattnetborna förutom dessa riktlinjer hänvisat till 
vägbelysningspolicy från 2009-09-01 samt riktlinjer från 2009-09-22. Rikt-
linjerna hanterades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-01 som be-
slutade föreslå kommunstyrelsen att anta dessa, vilket skedde 2009-09-22. 
Dessa riktlinjer ersattes sedan genom beslut i kommunstyrelsen  
2013-01-29, och innebär att dessa är de enda nu gällande. 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
datum 
 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen (TSF) 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Jörgen Pettersson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Beträffande synpunkter om samråd som angivits i skrivelserna kan kon-
stateras att resurser saknats för att kunnat ha enskilda möten med det 
100-talet aktuella byarna. 
 
För att informera och inhämta synpunkter har förslaget till förändringar 
funnits på kommunens hemsida sedan april 2012. För att upplysa om det-
ta har annonser införts på kommunens annonssida i tidningen Strömsund 
i april och november 2012 samt i juli 2013. Annons infördes också i Som-
marguiden i juni 2013 liksom att det annonserades om att information 
fanns att få vid företagsmässan i Hoting i september 2012. Utöver detta 
sändes ett pressmeddelande ut i november 2012 som resulterade i tid-
ningsartiklar och att frågan uppmärksammades i Radio Jämtland.  
 
Trots detta har budskapet inte nått ut, vilket teknik- och serviceförvalt-
ningen försöker ta till sig inför framtida behov av kommunikation. 
 
Enligt skrivelse hävdas att Strömsunds kommun vid telefonsamtal från 
representant för Ringvattnet inte står för tidigare skrivelse från kommu-
nen om att hänsyn tagits till synpunkter som ändå kommit från Ringvatt-
net i ett tidigt skede. 
 
Ansvariga inom teknik- och serviceförvaltningen känner inte till något 
sådant samtal. Till ansvarig kom synpunkter från tre personer från  
Ringvattnet utifrån informationen på hemsidan. Två av dessas önskemål 
gicks helt till mötes medan den tredjes önskan om belysning i del där ing-
en permanent boende finns bortsågs. 
 
Resultatet av detta har för Ringvattnet inneburit att åtta ljuspunkter längs 
byns vägar släckts, samt ytterligare fyra ljuspunkter som av kommunen 
bedömts som gårdsbelysning för enskilda fastighetsägare. 
 
Vad avser kostnadsbesparingar som ifrågasätts kan konstateras att be-
dömda kostnader och besparingar har utgått från framtida effektbehov 
och planerade nedsläckningar enligt riktlinjerna.  
 
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 kronor och därmed ge en årlig kapitalkostnad 
om ca 100 000 kronor med 33 års avskrivningstid. Den årliga elkostnaden 
kommer att öka med ca 250 000 kronor/år i förhållande till den kalkyle-
rade kostnaden med riktlinjerna som utgångspunkt. 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-11-19  17  
     

     
  
§ 298 Dnr 2013.346 860 

Ansökan om medel till konstgödningsprojektet  

Skrivelse har inkommit från kulturföreningen KajRolkulTur. De ansöker 
om ekonomiska medel för att genomföra projektet Konstgödning Energi 
under 2014. Projektet vill engagera hela länet och planerar minst ett eve-
nemang i varje kommun. 
 
Konstgödning är ett konstprojekt men också ett aktivt inlägg i glesbygds-
politiken och ett sätt för hela länet att diskutera framtidens energi. 
 
Konstgödning består av tre delar Tystnad, Energi, Avtryck Framtid. Den 
första delen Tystnad, genomfördes 2010. Den nu aktuella del två, Energi, 
planeras inför år 2014.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 260/2013 
 
Yrkande 

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

Ansökan avslås. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Konstgödingsprojektet 
  
 
  

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-11-19  18  
     

     
§ 299 Dnr 2013.363 612  

Ansökan om tilläggsanslag för övergång till Microsoft Office 
på Hjalmar Strömerskolans elevdatorer 

I samband med inköpet av de första bärbara elevdatorerna på Hjalmar 
Strömerskolan hösten 2010 installerades Open Office på datorerna. Det är 
ett gratisprogram med programvaruprodukter som i viss mån motsvarar 
de som finns i Microsoft Office.  

Open Office har av kostnadsskäl använts på elevdatorerna sedan 2010 
men programvarupaketet har inte motsvarat förväntningarna. Det är 
okänt hos arbetsgivarna vilket är en nackdel för eleverna i samband med 
inträdet på arbetsmarknaden. Det har uppstått hanteringsproblem då 
elevarbeten gjorda i Open Office inte kunnat visas på avsett sätt och det 
har också skapat andra praktiska olägenheter då personaldatorerna är 
försedda med Microsoft Office och elevdatorerna med Open Office.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt Microsoft Office till datorerna 
i grundskolan vilket också är ett viktigt skäl för att övergå till samma pro-
gramvara inom gymnasieskolan. Kostnaden för inköp av Microsoft Office 
till Hjalmar Strömerskolans elevdatorer är enligt offert 83 000 kronor.  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att framtids- och utvecklingsförvalt-
ningen erhåller tilläggsanslag med 83 000 kronor för inköp av Microsoft 
Office till elevdatorerna på Hjalmar Strömerskolan. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 261/2013 
 
Yrkande 

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

1. Framtids- och utvecklingsförvaltningen beviljas tilläggsanslag med 
83 000 kronor för inköp av Microsoft Office till elevdatorerna på Hjal-
mar Strömerskolan. 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 300 Dnr 2013.364 612 

Läsårstider 2014 – 2015, för gymnasieskolan och vuxenut-
bildningen vid Hjalmar Strömerskolan, Strömsund 

Enligt gymnasieförordningen 3 kap §§ 1-2 skall huvudmannen för utbild-
ningen fastställa höst- och vårterminens början och slut. Läsåret ska börja 
i augusti och sluta senast i juni. Förslaget nedan inrymmer de 178 skolda-
gar och minst 12 lovdagar som föreskrivs.  

 
Utläggning och samverkan kring kompetensutvecklingsdagarna för lärare 
genomförs av rektor.  

 
De föreslagna läsårstiderna överensstämmer med det förslag som utarbe-
tats i BUZ och det beslut som barn-, kultur- och utbildningsnämnden  fat-
tat. 
 
Förslag till läsårstider för 2014/2015 

 
Hela läsåret  2014-08-21 – 2015-06-12 

 
Hösttermin  2014-08-21 – 2014-12-19 
Vårtermin  2015-01-08 – 2015-06-12 

 
Lediga dagar för eleverna (studiedagar och lovdagar) 

 
Vecka 44, 27/10 – 31/10 5 dagar 
Vecka 10, 2/3 – 6/3  5 dagar 
2015-03-23  1 dag 
Vecka 15, 7/4 – 10/4   4 dagar 
2015-04-30  1 dag 
2015-05-15   1 dag 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 262/2013 
 
Yrkande 

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

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 300 forts. Dnr 2013.364 612 

Kommunstyrelsens beslut 

Läsårstider för 2014/2015 

Hela läsåret  2014-08-21 – 2015-06-12 

Hösttermin  2014-08-21 – 2014-12-19 

Vårtermin  2015-01-08 – 2015-06-12 
 
Lediga dagar för eleverna (studiedagar och lovdagar) 

 
Vecka 44, 27/10 – 31/10 5 dagar 
Vecka 10, 2/3 – 6/3  5 dagar 
2015-03-23  1 dag 
Vecka 15, 7/4 – 10/4   4 dagar 
2015-04-30  1 dag 
2015-05-15   1 dag 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

  

Justering (sign) 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2013-11-19 21 

§ 301 Dnr 2013.144 619 

Ansökan om tilläggsanslag för förstelärartjänst under 
2013 inom framtids—och utvecklingsförvaltningen 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 29 april, § 114, ansökte 
Strömsunds kommun om 5 förstelärartjänster. Tjänsterna beviljades och 
fördelades på två tjänster inom framtids- och utvecklingsförvaltningen 
och tre tjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen.  

Av de två tjänsterna inom FUF har den ena tillsatts under hötterminen 
och den andra kommer att tillsättas den 1 januari 2014.  

Försteläraren ska ägna 25 % av sin arbetstid till annat än vad läraren tidi-
gare gjorde. Det innebär en total kostnadsökning för Strömsunds kom-
mun på 5*25 % = 125 % tjänst motsvarande 650 000 kronor för ett helår.  

För 2013 är merkostnaden för framtids- och utvecklingsförvaltningen 
65 000 kronor för den tillsatta tjänsten. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att framtids- och utvecklingsförvalt-
ningen erhåller tilläggsanslag för 2013 med 65 000 kronor för den inrätta-
de förstelärartjänsten.  

Beredning 

Arbetsutskottet § 263/2013 

Yrkande 

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. Framtids- och utvecklingsförvaltningen beviljas tilläggsanslag för 2013
med 65 000 kronor för den inrättade förstelärartjänsten.

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott.

_____  

Beslutsexpediering 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Justering (sign) 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 302 Dnr 2013.274 373 

Vindkraftcentrum.se 

Vindkraftcentrum.se startade 2011 med syfte att främja länets näringsliv 
och arbetsmarknad samt skapa arbetstillfällen i länet i samband med 
vindkraftsutbyggnaden. 
  
Beredning 

Arbetsutskottet § 264/2013 
 
Yrkande 

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

1. Strömsunds kommun medfinansierar Vindkraftcentrum.se med 
667 000 kronor för andra halvåret 2014.  

 
2. Medel har avsatts i kommunstyrelsens budget för 2014. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Vindkraftcentrum.se 
  

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 303 Dnr 2013.372 373 

Remiss – riksintresse vindkraft 

Skrivelse har inkommit från energimyndigheten om remiss gällande för-
slag till uppdatering av rikintresse vindbruk 2013. 
 
Förslag till yttrande har inkommit från miljö- och byggavdelningen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 265/2013 
 
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 
Energimyndigheten 
 
 
 
  

  

Justering (sign) 
  



 
  

YTTRANDE 
 
2013-11-07 

  
 
 

   
     

Yttrande - Remiss riksintresse vindkraft förslag 2013 

De områden, remiss 2012, som kommunen ansåg inte skulle pekas ut 
som riksintresse har tagits bort. Dessutom har området på Tåsjöberget 
tagits bort. Däremot har ett område väster om Öjarn lagts till (obj id 
297). Detta område är i FÖP Vind Södra delen angetts som förbudsom-
råde. Området ligger i direkt anslutning till ett Natura2000 område be-
nämnt, Kullflon – Nyflon. Området är helt inneslutet mellan ovan 
nämnde Natura2000 område, riksintresse naturvård och riksintresse fri-
luftsliv. Enligt remissförslaget kan 16 vkv byggas på det 6,8 km2 stora 
området. Byggs 2 - 3 MW turbiner kan årsproduktionen uppgå till 90 - 
158 GWh.  
 
Kommunen har tidigare ansett att området inte är lämplig för vind-
kraftsutbyggnad. Det har inte framkommit några andra tidigare okända 
omständigheter som medför att det är rimligt med en annan bedöm-
ning. Kommunen anser därmed att området inte skall utpekas som riks-
intresse för vindbruk. 
 
Granberget (obj id 315) bedömdes som möjligt nytt riksintresseområde 
vid remiss 2012. Kommunen har inte ändrat uppfattning vad gäller det-
ta område. 
 
Övriga områden i remissförslaget 2013 ligger i områden som är utpe-
kade i kommunens FÖP Vind. 
 
Därutöver finns ytterligare fem områden utpekade i kommunens FÖP 
Vind som lämpliga för storskalig utbyggnad av vindkraft som inte finns 
med som förslag till riksintresseområden. Några av dessa områden 
finns exploateringsintressen och i vissa fall även tillstånd att bygga 
vindkraftverk. 
 
I kommunen finns idag 74 vindkraftverk med en sammanlag årspro-
duktion på ca 470 GWh, ytterligare ca 10 vindkraftverk är under bygg-
nation vilka borde producera ytterligare ca 50 GWh. Tillstånd finns för 
totalt lite drygt 300 vindkraftverk som vid full utbyggnad skulle ge 1,8 
TWh vindel/år. Detta är nästan 10 % av planeringsmålet för den land-
baserade vindkraften i Sverige. Kommunen anser därmed att det inte är 
lämpligt med ytterligare riksintresseområden för vindbruk i Ström-
sunds kommun. 
 

  
Strömsunds Kommun 

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 304 Dnr 2012.60 067 

Bredband ServaNet AB 

Strömsunds kommun har under ett antal år arbetat för att öka medbor-
garnas möjligheter till bredband. 
 
Kommunen har också kartlagt befintlig struktur och antagit en bred-
bandsstrategi. 
 
Utbyggnad och drift är en komplex fråga varför samarbete med andra 
kommuner behövs. Kommunfullmäktige fattade därför den 24 april 2013 
beslut om att Strömsunds kommun skall ansöka om delägarskap i Serva-
Net AB som idag ägs av Sundsvalls, Härnösands och Ånge kommuner. 
Även Bergs och Ragunda kommuner har ansökt om delägarskap. 
 
Arbetet med nya styrande dokument för bolaget har genomförts och ak-
tieägaravtal och bolagsordning har anpassats till den nya ägarstrukturen. 
 
I utsänd version av aktieägaravtal och bolagsordning framgår de änd-
ringar som genomförts. 
 
Kommunchefen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. att förvärva 180 aktier i ServaNet AB för 400 000 kronor. 
 
2. att medlen anvisas ur kommunstyrelsens pott för ospecificerade  
 investeringar 2013. 
 
3. att godkänna bifogat förslag till bolagsordning och aktieägaravtal. 
  och att nominera en suppleant i ServaNet AB:s  styrelse. 
 
4. att kommunfullmäktige utser en suppleant samt ersättare för denna. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 266/2013 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag med 
tilläggen att kommunen förvärvar 180 aktier i ServaNet AB för 400 000 
kronor, att medlen anvisas ur kommunstyrelsens pott för ospecificerad 
investeringar 2013 samt att kommunfullmäktige utser en suppleant samt 
ersättare för denna. 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 304 forts. Dnr 2012.60 067 

Proposition 

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

1. Kommunen förvärvar 180 aktier i ServaNet AB för 400 000 kronor. 
 
2. Medlen anvisas ur kommunstyrelsens pott för ospecificerade  
 investeringar 2013. 
 
3. Förslag till bolagsordning och aktieägaravtal godkänns. Bilaga 
  
4. Kommunfullmäktige utser en suppleant samt ersättare för denna. 
 
_____  
 
 

  

Justering (sign) 
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BOLAGSORDNING FÖR SERVANET AKTIEBOLAG  
 
§1 FIRMA  
 Bolagets firma är ServaNet AB.  
 
 
§ 2 SÄTE  
 Styrelsen skall ha sitt säte i Sundsvall. 
 
 
§ 3 VERKSAMHETSFÖREMÅL 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i inhyrda svartfibernät ansvara för drift, 
utveckling och försäljning av kommunikationslösningar i öppna, konkurrenskraftiga 
stadsnät. 
 
 

§ 4 VERKSAMHETENS SYFTE 
Ägarnas syfte med bolaget är att, med bibehållet lokalt ägande av svartfibernäten, skapa 
ökade förutsättningar för stadsnätens verksamhet och tillhandahålla en öppen, robust 
och framtidssäker ICT-infrastruktur (Information and Communication Technology) 
tillgänglig för alla. 
 
Bolaget skall i huvudsak verka utifrån ett regionalt perspektiv. 
 
 

§ 5  BEFOGENHETSBEGRÄNSNINGAR 
 Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som 

skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta 
innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det 
kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt 
med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala 
förvaltningen.  

 
Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning 
författningsreglerade undantag så medger. 
 

 
§ 6 AKTIEBELOPP  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 4 000 000 och högst SEK 16 000 000.  
 
 

§ 7 AKTIEANTAL 
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 4 000 och högst 16 000. 
 

 
§ 8 STYRELSE  
 Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter samt av lägst 3 och högst 7 

suppleanter. 
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§ 9 REVISORER  
 För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman minst en revisor. 
Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 

 
§ 10 LEKMANNAREVISORER 
  För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor utses av bolagsstämman 2 

lekmannarevisorer. 
 

 
§ 11 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 
 Kallelse till årsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman. 
 

 
§ 12 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 
  (ÅRSSTÄMMA) 
 På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Val av ordförande vid stämman; 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av en eller två justeringsmän; 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport. 
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultat- och koncernbalansräkningen; 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen; 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter, revisor och 

lekmannarevisorer.   
9. I förekommande fall val av revisor. 
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i 

styrelsen. 
11. I förekommande fall val av lekmannarevisorer. 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen. 
 

 
§ 13 RÄKENSKAPSÅR  
 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
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§ 14 RÖSTRÄTT  
 Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda 

aktier utan begränsning i röstetalet. 
 

 
§ 15 HEMBUD  
 Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 

hembjudas aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 
Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift 
lämnas om den betingade köpeskillingen. 

 
 När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta 

till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för 
bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen 
framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos 
styrelsen om akties övergång. 

 
 Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas bland dem, som framställt 
lösningsanspråk. 

 
 Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, 

som, om parterna inte kommer överens i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning 
lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en 
månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Talan i fråga om inlösen skall 
väckas inom högst två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos 
bolaget. 

 
 Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 

lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad 
för aktien. 
 

 
§ 16 LIKVIDATION  
 Vid bolagets likvidation skall bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna. 

 
 
§ 17 KOMMUNFULLMÄKTIGES STÄLLNINGSTAGANDE 
 Bolaget skall inhämta fullmäktiges i de kommuner som är direkta eller indirekta ägare i 

bolaget ställningstagande innan sådana beslut fattats i verksamheten som är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 
§ 18 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING  
 Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i de 

kommuner som är direkta eller indirekta ägare i bolaget. 
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Mellan Sundsvall Elnät AB org. nr 556502-7223, Härnösand Energi & Miljö AB 
org. nr 556526-3745, Ånge kommun org. nr 212000-2387, Bergs Tingslags Elekt-
riska AB org. nr 556012-2649, Ragunda kommun org. nr 212000-2452 och Ström-
sunds kommun org. nr 212000-2486 tillsammans kallade parterna träffas följande  
 
 

AKTIEÄGARAVTAL 
 
avseende samverkan för drift, utveckling och försäljning av kommunikationslös-
ningar i stadsnät. 
 
 
 
BAKGRUND 
ServaNet AB bildades 2008 genom att drift, utveckling och försäljning av bred-
bandsverksamheterna i Sundsvall Elnät AB och Härnösands Energi & Miljö AB 
överfördes till det nya bolaget. Verksamheten utökades 2010 genom att bolaget 
övertog motsvarande verksamhet i Ånge kommun. Från och med 1 januari 2014 
ingår bredbandsverksamheterna i Bergs, Ragunda och Strömsunds kommuner i 
bolagets verksamhet. 
 
 

1. Syfte 
 

1.1.   Detta avtal reglerar samverkan i Bolaget mellan aktieägarna. 
 
1.2.  Genom avtalet har parterna för avsikt att reglera vissa frågor avseende 

Bolagets verksamhet och parternas aktieinnehav i Bolaget. 
 

1.3.  Parterna förbinder sig att dels medverka till att detta avtal blir godkänt av 
Bolaget i de delar som angår detta bolag och dels använda sitt inflytande 
i Bolaget så att bestämmelserna i avtalet följs av bolaget. 
 

 
2. Bolaget 
 
2.1. Parterna skall äga samtliga aktier i Bolaget. Bolaget skall ha ett aktiekapi-

tal om 4 607 000 kr fördelat på 4 607 aktier om 1 000 kronor vardera. 
Aktierna fördelar sig enligt följande: 

  Sundsvall Elnät AB 3 200 aktier 
 Härnösand Energi & Miljö AB 800 aktier 
 Ånge kommun 247 aktier 
 Bergs Tingslag Elektriska AB 90 aktier 
 Ragunda kommun 90 aktier 
 Strömsunds kommun 180 aktier 
 Summa 4 607 aktier 
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2.2. Önskar ytterligare någon kommun eller något kommunägt företag inträ-
da som aktieägare i Bolaget, och delta i verksamheten under samma för-
utsättningar som parterna, skall aktieteckning i första hand ske genom 
riktad nyemission. Den nye aktieägarens aktieinnehav skall därvid anpas-
sas till övriga delägares aktieinnehav med hänsyn tagen till den nye del-
ägarens omfattning av stadsnätsverksamheten. 

  
2.3. Nya aktieägare skall förklara sig beredda att inträda som delägare bland 

övriga delägare i aktieägaravtalet samt godkänna anslutande avtal med åt-
följande rättigheter och skyldigheter. 
 

 
3. Bolagsordning 

 
3.1 Bolagsordningen skall ha det innehåll som framgår av bilaga till detta  

Avtal. , dock må Bolagets styrelse eller i förekommande fall bolagsstäm-
ma besluta om ändring av firman samt de jämkningar i övrigt som i 
samband med registrering kan påfordras av registreringsmyndigheten. 

 
3.2 Vid bristande överensstämmelse mellan bolagsordningen och aktieägar-

avtalet skall, parterna emellan, avtalet äga företräde. 
 

 
4. Styrelse 
 
4.1 Bolagets styrelse skall bestå av 6 styrelseledamöter och 3 suppleanter. 

Parterna förbinder sig att tillse att av dem nominerade styrelseledamöter 
och suppleanter iakttar bestämmelserna i detta Aktieägaravtal. 

 
4.2 Av styrelseledamöterna skall Elnät äga rätt att nominera 3 ledamöter, 

HEMAB 2 ledamöter, Ånge 1 ledamot, Strömsund 1 suppleant, Ragunda 
1 suppleant och Bergs Tingslags Elektriska 1 suppleant.  Elnät äger rätt 
att utse ordföranden i styrelsen och HEMAB att utse vice ordföranden.  

 
4.3 Parterna emellan skall jäv ej anses föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen som rör förhållande mellan Bolaget och part. 
 

4.4 Styrelsemöten i Bolaget skall hållas minst 4 gånger per år samt därutöver 
senast inom två veckor efter det att någon av Parterna framställt begäran 
därom till styrelsens ordförande. 

 
4.5 För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs att styrelsen varit fulltalig 

och enig. 
a. Förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning  
b. Förslag till bolagsstämma om ändring av bolagets aktiekapital 
c. Förslag till bolagsstämma om ändring av verksamhetens inriktning 
d. Fastställande av budget och affärsplan för varje år 
e. Ingående av avtal/överenskommelse, vilken – oavsett  

kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse 
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Om beslut i fråga, där enighet enligt ovan krävs, ej kan fattas beroende 
på att styrelseledamot inte är närvarande vid sammanträdet eller om 
enighet eljest ej uppnås, skall ärendet bordläggas och avgöras vid ett sty-
relsesammanträde att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter 
på tid som ordföranden bestämmer. Uppnås ej heller vid detta senare 
styrelsesammanträde enighet skall, på yrkande av styrelseledamot, frågan 
hänskjutas till avgörande på bolagsstämma, att hållas tidigast två och se-
nast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer. 
 

5 Ägarrepresentation 
 

5.1 För att diskutera samarbetsbehov och samarbetsmöjligheter eller ägar-
frågor samt att, för bolagsstämmans senare beslut, föreslå direktiv för 
styrelsens arbete skall ägarmöten hållas minst två gånger per år. Bolagets 
styrelse skall kallas till dessa möten. 
 

 
6 Verkställande direktör 

 
6.1 VD skall utses av styrelsen. Beslut härom skall föregås av samråd mellan 

parterna. 
 

  
7 Revisorer 

 
7.1 Parterna skall gemensamt nominera en revisor som skall vara auktorise-

rad.  
 
 

8 Lekmannarevisor 
Kommunfullmäktige i Sundsvall och i Härnösand utser vardera en lek-
mannarevisor. 
 

 
9 Firmateckning 
 
9.1 Firman tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening eller 

av en styrelseledamot och verkställande direktören i förening. Verkstäl-
lande direktören äger alltid rätt att teckna firman inom ramen för den lö-
pande förvaltningen.  
 

 
10 Arkivering av handlingar 

 
10.1 Bolagets skyldighet att enligt gällande arkivlagstiftning föra arkiv skall 

fullgöras av arkivmyndigheten i Sundsvall. 
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11 Avtalstid och konsekvenser för parterna vid uppsäg-
ning av avtalet 

 
11.1 Avtalet gäller till utgången av år 2015. För det fall ingendera av parten 

sagt upp avtalet till upphörande senast 18 månader före avtalstidens ut-
gång förlängs avtalstiden med 1 år i sänder med enahanda uppsägnings-
tid. 

 
11.2 Part som önskar utträda ur detta avtalsförhållande genom att sälja, pant-

sätta eller annars förfoga över sina aktier i Bolaget skall dessförinnan 
hembjuda aktierna till de övriga parterna. Detta gäller även part som får 
ändrade majoritetsägandeförhållanden. Vid ändrade majoritetsförhållan-
den skall berörd part om möjligt innan ändrat majoritetsförhållande in-
träder hembjuda aktierna till övriga ägare. Om detta inte är möjligt ska 
hembud ske så snart part blir medveten om att ändrat majoritetsförhål-
lande inträtt.  
 
Part äger dock överlåta aktier i Bolaget utan tillämpning av hembuds-
klausulen till dotterbolag eller bolag som ingår i samma bolagskoncern 
eller till annan juridisk person inom samma kommunkoncern och där ett 
kommunalt majoritetsägande finns. Ett kommunalt majoritetsägande 
finns där en kommun eller flera kommuner gemensamt äger mer än 50 
% av ett bolag. Vid överlåtelse av aktie i Bolaget förbinder sig säljaren att 
tillse att köparen skriftligen biträder detta avtal. 
 
Anmälan om hembud ska skriftligen ställas till styrelsen. Styrelsen ska 
därvid genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad. Lös-
ningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lös-
ningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk till styrelsen inom två 
månader, räknat från tidpunkten från anmälan om hembud till styrelsen.  
 
Vill flera parter utnyttja sin rätt till inlösen skall aktierna i första hand 
fördelas dem i förhållande till tidigare aktieinnehav. Kan sådan fördel-
ning inte ske eller uppkommer ej fördelbart antal aktier skall företrädes-
rätten till ej fördelade aktier bestämmas genom lottning verkställd av no-
tarius publicus. 
 
Inlösen måste avse samtliga hembjudna aktier.  
 
Värdet av aktierna skall motsvara 100 procent av substansvärdet enligt 
senaste fastställda balansräkning. Har händelse eller händelser av väsent-
lig betydelse för Bolaget inträffat efter senaste årsredovisning och får ak-
tie till följd härav ett väsentligt annat värde, äger part påkalla jämkning av 
värdet. 
 
Substansvärdet beräknas som summan av i Bolaget redovisat beskattat 
kapital med tillägg för obeskattade reserver efter avdrag för vid tidpunk-
ten för lösningsanspråkets framställande gällande skattesats. Substans-
värdet skall fastställas genom gemensam beräkning av två auktoriserade 
revisorer.  
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Lösenbeloppet ska betalas kontant inom 1 månad från den tidpunkt, då 
lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Ovanstående regler gällande hembud och överlåtelse av aktie gäller med 
företräde före bolagsordning. 
 

11.3 För det fall att part begått väsentligt avtalsbrott, och inte efter skriftligt 
påpekande vidtar rättelse inom 30 dagar, skall övriga parter äga rätt att 
säga upp avtalet till omedelbart upphörande. I sådant fall skall den part 
som begått avtalsbrottet vara skyldig att överlåta aktierna i Bolaget till 
övriga parter för nominella värdet samt därutom ersätta övriga parter för 
den skada som avtalsbrottet föranlett. 
 
Vill flera parter utnyttja sin rätt till överlåtelse skall aktierna i första hand 
fördelas dem i förhållande till tidigare aktieinnehav. Kan sådan fördel-
ning inte ske eller uppkommer ej fördelbart antal aktier skall företrädes-
rätten till ej fördelade aktier bestämmas genom lottning verkställd av no-
tarius publicus. 
 
 

12 Övriga bestämmelser 
 

12.1 I de fall parterna önskar utnyttja bolagets tjänster för olika uppgifter i 
parternas övriga verksamhet ska avtal för sådana uppdrag och åtaganden 
träffas för varje särskilt fall på affärsmässiga grunder. 

 
12.2 Ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftligt avfattade och un-

dertecknade av parterna för att vara bindande 
  
12.3 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall inte äga tillämp-

ning på detta avtal 
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Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt 
 
 
Sundsvall den...... 
  
.................................................    ................................................. 
Sundsvall Elnät AB                            Sundsvall Elnät AB 
  
  
  
Härnösand den...... 
  
  
.................................................    ................................................. 
Härnösand Energi & Miljö AB              Härnösand Energi & Miljö AB 
 
  
  
Ånge den...... 
  
  
.................................................    ................................................. 
Ånge kommun               Ånge kommun 
 
 
 
Svenstavik den… 
 
………………………………. ………………………………….. 
Bergs Tingslag Elektriska AB  Bergs Tingslag Elektriska AB 
 
 
 
 
 
Hammarstrand den …. 
 
 
…………………………… …………………………… 
Ragunda kommun   Ragunda kommun 
 
 
 
 
Strömsund den ……… 
 
…………………………….. ………………………….. 
Strömsunds kommun   Strömsunds kommun  
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§ 305 Dnr 2013.365 040 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv 

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet 
att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en re-
sultatutjämningsreserv. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat ef-
ter balanskravsjusteringar är negativt. Resultatutjämningsreserven gör det 
möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda ti-
der och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till 
följd av lågkonjunktur. 

 
Det är frivilligt att ha en resultatutjämningsreserv, men de kommuner och 
landsting som avser att utnyttja möjligheten måste besluta om hur reser-
ven ska hanteras. Fullmäktige ska ha fastställt riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och riktlinjer för hur reserven ska hanteras. 
 
Det finns en möjlighet att, genom ett beslut i kommunfullmäktige under 
2013, reservera överskott uppkomna under räkenskapsåren 2010-2012. 
 
Strömsunds kommun avser att utnyttja den nya lagstiftningen som med-
ger införande av kommunal resultatutjämningsreserv.  
 
Ekonomichefen föreslår följande: 
 
1. Bifogade riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.  

 
2. Bifogade riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv fastställs.  

 
3. Besluta att reservering av överskott upparbetade fr.o.m. räkenskaps-

året 2010 tillåts i en resultatutjämningsreserv för Strömsunds kommun. 
 

4. Resultatutjämningsreservens ingående balans för åren 2010 – 2012 
fastställs till 25 065 tkr. 
 

Beredning 

Arbetsutskottet § 268/2013 
 

Yrkande 

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

Justering (sign) 
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§ 305 forts. Dnr 2013.365 040 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bifogade riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.  
 

2. Bifogade riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv fastställs.  
 
3. Reservering av överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010 till-

låts i en resultatutjämningsreserv för Strömsunds kommun. 
 

4. Resultatutjämningsreservens ingående balans för åren 2010 – 2012 fast-
ställs till 25 065 tkr. 

 
_____  
 
 

  

Justering (sign) 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Riktlinjer 
3. Ansvarsfördelning 
4. Referenser 

 

1. Bakgrund 
I åttonde kapitlet i kommunallagen finns bestämmelser om kommu-
nens ekonomiska förvaltning. Lagen slår fast att målet för den ekono-
miska förvaltningen är att kommunen ska ha en god ekonomisk hus-
hållning i sin egen verksamhet och den verksamhet som kommunen 
bedriver genom andra juridiska personer. 
 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella 
som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs lång-
siktigt, ändamålsmässigt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter 
sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.  
 
 
2. Riktlinjer 

 
God ekonomisk hushållning säkerställs i Strömsunds kommun genom 
att: 
• kommun har en ekonomi i balans, 

• kommunens verksamheter styrs av de inriktningsmål för verksam-
heten och den budget, som kommunfullmäktige har fastställt, 

• kommunens budget innehåller finansiella mål och mål för verk-
samheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, 

• planeringen av den ekonomiska politiken utgår från försiktighets-
principen, där säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsätt-
ning, 

• resultatet i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och utjämning bör uppgå till lägst två procent, 
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• överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera framtida 

investeringar, 

• kostnadsberäkna och resursavstämma alla större förändringar av 
verksamheten före genomförande, 

• kostnadsberäkna och resursavstämma övergripande policys, planer 
och projekt som kommer att inverka på verksamheterna, 

• de kommunala bolagen och de affärsdrivande verksamheterna har 
full kostnadstäckning samt 

• dessa riktlinjer för ekonomisk hushållning uppdateras årligen i 
samband med att beslut om mål och budget fattas. 
 

 
3. Ansvarsfördelning 

 

Kommunfullmäktiges alla beslut ska utgå från krav och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunen har 
god ekonomisk hushållning. Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
ska bistå kommunstyrelsen i sitt arbete med att analysera kommunens 
ekonomi.  
 
Nämnderna, inklusive kommunstyrelsen i sin egenskap av verksam-
hetsansvarig nämnd, har ansvar för god ekonomisk hushållning inom 
sitt verksamhetsområde och inom ramen för sin budget. 
 
Alla anställda och förtroendevalda har ett ansvar för att bidra till god 
ekonomisk hushållning inom kommunen. Det innebär att arbete och 
uppdrag ska utföras kostnadseffektivt både när det gäller tidsåtgång 
och utnyttjande av resurser (t ex. materialåtgång, energiförbrukning, 
resor, transporter).  
 
 
4. Referenser 
 

Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning 

0:9 Riktlinjer för ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 

9:5  Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv 
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Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv 
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Riktlinjer 
3. Ansvarsfördelning 
4. Referenser 

 
1. Bakgrund 
 
Resultatutjämningsreserven i Strömsunds kommun är avsedd att ut-
jämna normala svängningar i intäkter över konjunkturcykler, med syfte 
att täcka sviktande skatteunderlag vid befarad eller konstaterad kon-
junkturnedgång. 
 
Det ska vara överskott under år med god utveckling av skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning och/ 
eller särskilda överskott i verksamheten som reserveras för resultatut-
jämning. Syftet med utjämningen är att åstadkomma en stabil verksam-
het över en konjunkturcykel. 
 
Omvänt ska inte disposition ske ur reserven för att täcka ett underskott 
som uppkommit av andra skäl, till exempel om nämnderna inte hållit 
sina budgetar. Disposition får inte heller ske för att täcka ett underskott 
som uppkommit till följd av underlåtenhet att anpassa verksamheten 
till förändringar av de långsiktiga skatteintäkterna eller förändringar i 
verksamhetens demografiska målgrupper. Åtgärder måste vidtas för att 
anpassa kostnader då förändringarna bedöms vara mer än ett år. Dis-
position får inte heller utnyttjas för att sänka kommunens utdebitering. 
 
Bedömning av om det är ett år med hög- eller lågkonjunktur görs ge-
nom att jämföra skatteunderlagsutvecklingen för det aktuella året med 
det genomsnittliga utfallet för de senaste 10 åren. Är prognosen/utfallet 
för året under genomsnittet är det lågkonjunktur. Om värdet för året är 
det är högre är det högkonjunktur. 
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2. Riktlinjer 

 
Resultatutjämningsreserven i Strömsunds kommun ska hanteras enligt 
nedanstående riktlinjer: 

 
• Resultatutjämningsreserven utgör en del av kommunens egna kapi-

tal. 

• Reservering till resultatutjämningsreserven får göras om kommu-
nens finansiella mål är uppnådda med ett maximalt belopp som 
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den 
del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger två 
procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 

• Ett tak fastställs för hur stort belopp som sammanlagt får finnas i 
reserven vid utgången av varje redovisningsår. Maximalt 6 procent 
av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekono-
misk utjämning får avsättas till resultatutjämningsreserven. Det 
motsvarar cirka 45 mkr för Strömsunds kommun i 2012 års nivå. 

• Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven ska 
fattas i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget, men 
kan vid behov revideras i samband med bokslut.  

• I budgetbeslutet för kommande års budget är ianspråktagande av 
resultatutjämningsreserven maximerad till 2 procent av skatteintäk-
ter samt generella statsbidrag och utjämningsbidrag (dock ej mer än 
vad som är reserverat). Det motsvarar cirka 14 mkr för Strömsunds 
kommun i 2012 års nivå. 
 

3. Ansvarsfördelning 
 

Kommunfullmäktige fattar beslut om förändring av resultatutjäm-
ningsreserv. Beslutet ska fattas som ett eget och tydligt beslut (aktivt). 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om för-
ändring av kommunens resultatutjämningsreserv. Kommunlednings-
förvaltningen/ekonomi ska bistå kommunstyrelsen i sitt arbete med att 
analysera kommunens ekonomi.  
 
4. Referenser 
 
Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning 
Kommunala resultatutjämningsreserver, prop 2011/12:172 
0:9 Riktlinjer för ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 
9:4 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
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§ 306 Dnr 2013.369 407 

Begäran om tillstyrkan avseende vindkraftspark Gåxsjö-
Raftsjöhöjden 

Begäran om yttrande har inkommit från Länsstyrelsen Västernorrland. 
 
Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft 
endast ges om den kommun där anläggningen avses uppföras har till-
styrkt det. 
 
Raftsjö Vind AB har till miljöprövningsdelegationen lämnat in ansökan 
om ändring av tillstånd för vindkraftpark Gåxsjö-Raftsjöhöjden i Ström-
sunds kommun.  
 
Miljö- och byggavdelningen har lämnat förslag till yttrande.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 269/2013 
 
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 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
Miljö- och byggavdelningen 

  

Justering (sign) 
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Länsstyrelsens begäran om tillstyrkan avseende Raftsjö 
Vind AB:s ansökan om ändringstillstånd för 16 vindkraft-
verk på fastigheterna Gåxsjö 1:16, Raftkälen 1:10 m.fl., 
Länsstyrelsens Dnr 551-7498-13 

 
Bakgrund 
 
Enligt miljöbalken 16 kap 4 § får tillstånd för vindkraftsparker endast 
ges om kommunen tillstyrkt ansökan. Tillstyrkan gäller platsens lämp-
lighet utifrån kommunens planmonopol. Frågor som rör parkens ut-
formning, vilka skyddsavstånd till olika intressen som skall gälla, eller 
villkor som begränsar parkens omgivningspåverkan är en fråga för mil-
jöprövningen där kommunen (miljö- och byggnämnden) är remiss-
instans. Aktuellt ärende rör tillstyrkan där kommunen skall ta ställning 
huruvida den planerade ändringen av tidigare tillståndsgiven vindpark 
enligt ansökan är lämplig markanvändning. I sitt ställningstagande är 
kommunens fördjupade översiktsplan för vindbruk vägledande. Det är 
dock de omständigheter som råder för varje enskilt fall som avgör 
kommunens beslut om tillstyrkan. 
 
Ärendet rör ansökan om ändring av tidigare tillståndsgiven vindpark, 
med GR Vind AB som sökande. Tillståndet har övertagits av Vasa Vind 
AB som via ett dotterbolag, Raftsjö Vind AB ansöker om att få bygga 
maximalt 172,5 m höga vindkraftverk istället för 150 m. 
 
Området är utpekat i kommunens fördjupade översiktsplan för vind-
bruk, södra delen som lämpligt område för storskalig vindkraftsut-
byggnad. I området finns sedan tidigare flertalet aktörer med prövade 
vindkraftverk samt ett under tillståndsprövning. På kartbild nedan 
finns samtliga planerade vindkraftverk inprickade med följande marke-
ring. 
 
Byggda: (1 vkv Hällingarnas ek. förening    , 6 vkv Ollebacken Vind    
AB   , och 4 vkv Höjdvind AB   ).  
Prövade: (5 vkv Ollebacken Vind AB   , 9 vkv Statkraft SCA Vind AB   ).  
Under prövning: (1 vkv SWS Vind AB   ). 
Aktuellt ärende: (16 vkv Raftsjö Vind AB   )

  
Strömsunds Kommun 

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 
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Miljö-och byggavdelningens bedömning 
 
Kommunen har att bedöma huruvida aktuellt vindkraftverk kan anses 
vara en lämplig markanvändning utifrån kommunens planmonopol. 
Kommunen bör där-med bedöma om planerna är förenliga med kom-
munens fördjupade översiktsplan för vindkraft, södra delen (nedan kal-
lat ”FÖP vind”). Finns det omständigheter i övrigt som i aktuellt fall in-
nebär att ”FÖP vind” inte bör följas. Markområdet där vindkraftverken 
planeras ligger inom utpekat område i ”FÖP vind”. Däremot vill sö-
kanden bygga vindkraftverk med en totalhöjd som överstiger 150 m, 
vilket strider mot ”FÖP vind”. 
 
Hinderbelysning 

Reglerna för hinderbelysning består av föreskrifter utfärdade av Trans-
portstyrelsen. Vid tidpunkten för antagande av ”FÖP vind” var regel-
verket annorlunda än i dag, när det gäller kraven på hinderbelysning 
för vindkraftverk. 
 

 

 

 

Rött område innebär för-
budsområde för vind-
kraft i den fördjupade 
översiktsplanen för 
vindkraft, södra delen 

Grönt område är utpekade 
områden för storskalig vind-
kraftsutbyggnad i den fördju-
pade översiktsplanen för 
vindkraft, södra delen 
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För verk vars totalhöjd understeg 150 m gällde rött fast lågintensivt ljus 
på det sätt som vindkraftverken i Harrsjön och det lilla vindkraftverket 
på Ollebacken är markerade. För vindkraftverk överstigande 150 m 
gällde högintensivt vitt blinkade ljus för varje vindkraftverk. 
 
Med nuvarande regler, som i större utsträckning beskriver hur vind-
parker skall markeras än enskilda vindkraftverk, visar hur en vindpark 
skall markeras om något av vindkraftverken i parken har en totalhöjd 
som överstiger 150 m eller om samtliga understiger 150 m. Parker där 
vindkraftverken understiger 150 m skall markeras på det sätt som 
Havsnäs Vindpark, Ollebacken Vind AB:s och Höjdvind AB:s vind-
parker är markerade. För parker där vindkraftverken överstiger 150 m 
skall markeras på det sätt som Stamåsen vindpark är markerad.  
 
Strömsunds kommun har i tidigare tillstyrkansbeslut inte avstyrkt 
vindparker på grund av att vindkraftverkens totalhöjd överstigit 150 m. 
 
På aktuell plats har Strömsunds kommun tidigare tillstyrkt SWS Vind 
AB:s vind-kraftverk trots att det vindkraftverket översteg 150 m. 
 
Förslag till beslut 
 
Strömsunds kommun tillstyrker Raftsjö Vind AB:s ansökan om änd-
ringstillstånd om att uppföra 16 vindkraftverk benämnd Gåxsjö - Raft-
sjöhöjden. 
 
Motivering beslutsförslag 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att de regeländringar som skett ef-
ter det att översiktsplanen antogs medför att den störning som befara-
des uppstå vid an-läggande av vindparker med vindkraftverk översti-
gande 150 m totalhöjd inte längre utgör ett absolut hinder för att bygga 
vindkraftverk över 150 m. 
 
Kommunstyrelsen förutsätter att miljöprövningsdelegationen vid vill-
korsskrivning ser till att bästa tillgängliga teknik nyttjas för att begränsa 
omgivningspåverkan med avseende på hinderbelysning som även in-
kluderar befintliga och planerade vindkraftverk i området. 
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§ 307 Dnr 2013.83 521 

Pendlarparkering 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 maj 2013 att via Regionförbundet hos 
Trafikverket söka statsbidrag för en motorvärmareanläggning i anslut-
ning till de parkeringsplatser som finns efter Järnvägsgatan mellan E 45 
och stationshuset. 
 
Totalkostnaden för nödvändiga kompletteringar beräknades till 85 000 
kronor. 
 
Trafikverket har därefter beslutat om att bevilja medfinansiering med  
50 %, 42 500 kronor. 
 
I en ny, mera precis offert från en elfirma i Strömsund beräknas kostna-
den för grävning, elarbeten, elstolpar och styrenhet bli 107 000 kronor. 
 
Utredningschefen föreslår kommunstyrelsen besluta att nu känd mer-
kostnad för pendlarparkeringen, 22 000 kronor, godkännes med förvänt-
ning om att statsbidrag 50 % beviljas för hela beloppet, 107 000 kronor. 
 
Yrkande 

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

1. Kommunstyrelsen tillskjuter 22 000 kronor för pendlarparkering. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Regionförbundet 
Teknik- och serviceförvaltningen 

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 308 Dnr 2013.890 317 

Vägbelysning komplettering av riktlinjer 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 5 november  
2013 behandlades de synpunkter som inkommit till kommunstyrelsen av-
seende de släckningar av vägbelysningen som genomförts i kommunen.  
 
Med anledning av dessa synpunkter beslutade ksau att ge teknik- och ser-
viceförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten för föreningar eller 
fastighetsägare att förhyra/arrendera ljuspunkter av kommunen som av-
ses att släckas. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen ser inget hinder mot att möjliggöra en 
sådan typ av lösning där enskilda fastighetsägare, byföreningar m.fl. ges 
möjlighet att själva finansiera delar av vägbelysningen som kommunen 
avser att släcka. 
 
Eftersom all vägbelysning är inmätt och varje ljuspunkt har ett id-nummer 
kan man reglera enskilda ljuspunkter i en överenskommelse, i ett sk väg-
belysningsavtal.  Sökanden ersätter kommunen för de kostnader det inne-
bär för kommunen att även i fortsättningen sköta drift, underhåll och för-
nyelsekostnad av aktuella ljuspunkter enligt de rutiner som gäller för 
kommunens vägbelysning. 
 
Den årliga självkostnaden har kalkylerats till 600 kronor per ljuspunkt och 
år, exklusive moms. I kostnaden ingår drift, underhåll, kapitalkostnader 
samt eventuella kostnader för förnyelse och utbyten. Administrativa kost-
nader ingår inte i kalkylen. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att riktlinjerna för vägbelysning 
kompletteras med följande:  

 
Byföreningar, fastighetsägare m.fl. som inte har möjlighet att överta hela 
eller delar av belysningsanläggningen har möjlighet att teckna ett belys-
ningsavtal där sökande förbinder sig att ersätta kommunen enligt fastlag-
da priser.  

Kommunstyrelsen delegerar tecknande av avtal till teknik- och service-
förvaltningen. 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att ersättningen per ljuspunkt 
sätts till 750 kronor per år (inklusive moms) och att ersättningen indexre-
gleras årligen. 
 

Justering (sign) 
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§ 308 forts. Dnr 2013.890 317 

De aktuella byarna och informeras om denna möjlighet via byföreningar-
na och fritidshusägare i respektive by inför förestående armaturbyte. 

 
Yrkande 

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

1. Byföreningar, fastighetsägare m.fl. som inte har möjlighet att överta 
hela eller delar av belysningsanläggningen har möjlighet att teckna ett 
belysningsavtal där sökande förbinder sig att ersätta kommunen enligt 
fastlagda priser.  

2. Kommunstyrelsen delegerar tecknande av avtal till teknik- och service-
förvaltningen. 

3. Ersättningen per ljuspunkt sätts till 750 kronor per år (inklusive moms) 
och att ersättningen indexregleras årligen. 

 
4. De aktuella byarna och informeras om denna möjlighet via by-

föreningarna och fritidshusägare i respektive by inför förestående ar-
maturbyte. 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 

  

Justering (sign) 
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§ 309 Dnr 2013.388 524 

Digitalisering av biografen i  Gåxsjö 

Skrivelse har inkommit från Gåxsjö Bygdegårdsförening. 
 
Gåxsjö Bygdegårdsförening har sedan 1991 visat filmer på en riktig bio-
grafmaskin på bygdegården. Allt i syfte att tillsammans med övriga akti-
viteter som bedrivs öka attraktionskraften den delen av kommunen.  
 
Tekniken har nu utvecklats på så sätt att det i princip är omöjligt att visa 
filmer på den projektor som man har idag. Förslag har därför lyfts om att 
göra en investering för att digitalisera biografen.  
 
De kommer även att söka bidrag hos Filminstitutet. 
 
Investeringen beräknas till ca 500 000 kronor. De ansöker om 200 000 kro-
nor i bidrag från kommunen. 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att Gåxsjö Bygdegårdsförening beviljas upp till 
200 000 kronor för digitalisering av biografen samt att medel anvisas ur 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Gåxsjö Bygdegårdsförening beviljas upp till 200 000 kronor för digitali-
sering av biografen. 

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

  

Justering (sign) 
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§ 310 

Delegationsbeslut 

a) Utredningschef Stig Willmans delegationsbeslut om parkeringstillstånd 
(nr 52-54/2013). 
 
b) Utredningschef Stig Willmans delegationsbeslut om lönebidrag (nr 6-
7/2013). 
 
c) Kommunstyrelsens ordförande Gudrun Hannsons delegationsbeslut 
om utfärdande av fullmakter inför domstol och andra myndigheter (nr 1-
4/2013). 
 
d) Ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyfta delegationsbeslut om placer-
ingar (nr 1-5/2013). 
 
e) Arbetsutskottets delegationsbeslut §§ 245-270/2013. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 311 

Delgivningar 

a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
Budget 2013  300 000:- 
Anvisat t.o.m. § 284/2013 -  138 000:- 
 
Kvarstår  162 000:- 
 
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
Budget 2013  1 000 000:- 
Anvisat t.o.m. § 284/2013 -  628 000:- 
 
Kvarstår  372 000:- 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 
 
 

Justering (sign) 
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