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 Övriga närvarande 
 
 Viktor Sjödin, sekreterare 

 Anneli Svensson, kommundirektör 
 Karin Stierna, Teknik- och serviceförvaltningen, § 112 
 Richard Persson, Teknik- och serviceförvaltningen, § 112 
 Veronica Hjorter Stenklyft(Länk), Kommunledningsförvaltningen, § 122-126 
 Gudrun Eriksson, Kommunledningsförvaltningen, § 122-126 
 Aki Järvinen, Vård- och socialförvaltningen, § 98, 111 
 Ann-Louise Hansson, Kommunledningsförvaltningen, § 98, 106, 118 
 Elisabeth Lindholm, Framtids- och utvecklingsförvaltning, § 105 
 Karin Holmqvist, Framtids- och utvecklingsförvaltning, § 97 
 Christoffer Boman, Framtids- och utvecklingsförvaltning, § 97  
 Lars Norling, Servanet, § 98 
 Hans Forsman, Servanet, § 98  
 Magnus Ohlsson, Servanet, § 98  
 Patrik Claesson, Servanet, § 98  
 Tomas Isaksson, Servanet, § 98  
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§ 96 
 

Ändring i föredragningslistan 
 
Följande ärenden läggs till i föredragningslistan: 
 

 Busskort till elever på Hjalmar Strömerskolan 
 

 Bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar 

  
Arbetsutskottet beslut 

Föredragningslistan godkänns. 
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§ 97 
 
Information om Industrimodellen 
 
Christoffer Boman informerar om projektet Industrimodellen som har av-
slutats. Av programmets 32 deltagare har 28 gått vidare till anställning på 
företag som deltagit i projektet. Vilket får ses som en stor framgång. Bi-
laga. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

  
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 
 

  



	Pilotprojekt	”SKI”		
	

-	Modell	för	Samverkan	och	Kompetensförsörjning	inom	
Industrisektorn	-	SKI		

	

2017-04-01	 2018-03-31	



Syfte	
Industrin i Strömsunds kommun och regionen ska få bättre 
förutsättningar att växa och utvecklas genom större tillgång till 
kvalificerad arbetskraft. 	
	

Mål	med	projektet	
Utveckla, testa och utvärdera en modell för samverkan och 
kompetensförsörjning inom industrisektorn.  
 
Därefter	(nu) 
Sprida till andra: 
•  Andra branscher 
•  Övriga kommuner 



Utfall	
•  3 arbetsmarknadsutbildningar - 28 fått arbete (87,5%) 
•  2 industrisvenskautbildningar 
•  1 modell (instruktioner för hur man arbetar med detta) 

(Planerat för start av ytterligare 2 utbildningar under hösten) 

 
Övrigt 
•  Skapat samverkansträffar, spridning till andra och startat upp 

dialog om program i andra kommuner och branscher 
•  DUA – industrispår för unga arbetslösa 
•  Startat upp flera andra initiativ till liknande arbete med 

kompetensförsörjning 
•  Strömsunds kommun och samarbetet med AF lyfts fram i olika 

sammanhang. Och projektet som ett bra ”referensprojekt”.	
	



FÖRETAG	

ARBETS-	
FÖRMEDLING	

UTBILDNINGS-	
LEVERANTÖR	

Planering	

Behov	av	
arbetskraft	

Tillgodosett	
behov	Praktik	 Anställa	

Paketering	

Rekrytering	

Utbildning	

Arbetsprocess	

Urval	
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§ 98 
 
Information från Servanet 
 
Lars Norling informerar kring vilka kommuner som är delägare i Serva-
net, projekt som ligger under 2018 för upphandling, potentiella projekt 
under 2019  och Servanets testverksamhet med radiolänk. Vidare förs en  
dialog med Servanets representanter. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

  
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 99 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande 
 
Kostnaden för Engconhallen är högre än budgeterade 1 mnkr. Hyran 
uppgår till 1.961.052 kr per år. Lokalvården kostar 327.704 kr per år. I 
kommunstyrelsens budget, ändamål 002 finns utrymme som omförs till 
ändamål 092 lokaler. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

  
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 100 Dnr 2018.133 003 
 
Uppföljning av program för inflyttning och integration 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 15 november 2017, § 80 ett program 
för inflyttning och integration för åren 2017 - 2020. Enligt programmet ska 
varje verksamhetsansvarig nämnd initiera, fastställa och följa upp aktivi-
tetsplaner för den egna verksamheten. 
 
Kommunens interna kvalitetsnätverk ska årligen sammanställa en rap-
port och redovisa till kommunstyrelsen. 
 
Det interna kvalitetsnätverket har nu konstaterat: 
 

 Flertalet nämnder och bolag har ännu inte fastställt någon aktivitets-
plan. 
 

 Teknik- och serviceförvaltningen har fastställt en plan med tre aktivi-
teter och arbetar med genomförandet. 
 

 Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar med förslag till ak-
tivitetsplan som presenteras för nämnden i maj. 
 

 Socialnämnden har i december 2017 antagit en plan med fem aktivite-
ter utifrån programmet. 

 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 76/2018. 

 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Tar del av redovisningen och uppmanar de nämnder och styrelser som 
fortfarande inte upprättat aktivitetsplaner för sina verksamheter att 
skyndsamt göra det. 
 _____ 
Beslutsexp 

Nämnder och styrelser 
  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
datum 
2018-04-10 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

Uppföljning av program för inflyttning och integration  

Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige fastställde den 15 november 2017, § 80 ett program 
för inflyttning och integration för åren 2017 - 2020. Enligt programmet ska 
varje verksamhetsansvarig nämnd initiera, fastställa och följa upp aktivi-
tetsplaner för den egna verksamheten. 
 
Kommunens interna kvalitetsnätverk ska årligen sammanställa en rap-
port och redovisa till kommunstyrelsen.  
 
Det interna kvalitetsnätverket har nu konstaterat: 

 Flertalet nämnder och bolag har ännu inte fastställt någon aktivi-
tetsplan. 

 Teknik- och serviceförvaltningen har fastställt en plan med tre akti-
viteter och arbetar med genomförandet. 

 Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar med förslag till 
aktivitetsplan som presenteras för nämnden i maj. 

 Socialnämnden har i december 2017 antagit en plan med fem akti-
viteter utifrån programmet. 
 
 

 
Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 
 
Underskrift 

 
 ……………………………………………… 
  
  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 3 
datum 
2018-04-10 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde den 15 november 2017, § 80 ett program 
för inflyttning och integration för åren 2017 - 2020 
 

Enligt programmet ska varje verksamhetsansvarig nämnd  

 Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till aktivitetsplaner för 
inflyttning och integration inom den egna verksamheten.  

 Besluta om planer för den egna verksamheten. 

 Delge kommunstyrelsen beslutade planer. 

 Följa upp beslutade aktivitetsplaner. 
 
Kommunens interna kvalitetsnätverk ska årligen sammanställa en rap-
port över kommuns arbete med inflyttning och integration och redovisa 
till kommunstyrelsen.  
 
Programmet finns i författningssamlingen på kommunens hemsida. Länk: 
http://www.stromsund.se/738.html  
 
Kommunstyrelsen 
 

 Kommunledningsförvaltningen har ännu ingen fastställd aktivi-
tetsplan. 

 Teknik- och serviceförvaltningen har upprättat en plan med tre ak-
tiviteter och arbetar med genomförandet. 

 Framtids- och utvecklingsförvaltningen arbetar med att ta fram en 
aktivitetsplan för sin verksamhet. 

 Strömsund Turism har ännu ingen fastställd aktivitetsplan. 
 
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggnämnden har ännu ingen fastställd aktivitetsplan. 
 

  

http://www.stromsund.se/738.html


 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 3 
datum 
2018-04-10 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
BKUF arbetar med att ta fram en aktivitetsplan, målsättningen är att 
denna ska presenteras för ansvarig nämnd i maj 2018. 
 
Socialnämnden 
Socialnämnden fastställde den 20 december 2017 en aktivitetsplan som 
omfattar fem punkter och arbetar med genomförandet. 
 
Närvårdsnämnden  
Närvårdsnämnden har ännu ingen fastställd aktivitetsplan. 
 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren har ännu ingen fastställd aktivitetsplan. 
 
 
 
Jämtlandsvärme 
Ingen aktivitetsplan är ännu fastställd av styrelsen. 
 
SHB  
Ingen aktivitetsplan är ännu fastställd av styrelsen. 
 
SUAB 
Arbete med att ta fram en ny aktivitetsplan pågår, målsättningen är att 
denna ska vara fastställd av styrelsen under första halvåret 2018. 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2018-05-29  7
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 101 Dnr 2018.148 042 
 
Beslut om ansvarsfrihet år 2017 för direktionen i Partnerskap 
Inland - Årsredovisning 2017 
 
Årsredovisningen 2017 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – 
Akademi Norr – fastställdes av direktionen den 22 februari 2018. 
 
Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund 
med direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlems-
kommuns fullmäktige. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna föreslår att direktionen 
för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 77/2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Årsredovisningen godkänns. 
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§ 102 Dnr 2018.131 106 
 
Ansökan om extra verksamhetsstöd till Brottsofferjouren i 
Jämtland 
 
Ansökan om extra verksamhetsstöd gällande Strömsunds kommun om-
fattar 11 200 kronor för 2018. 
 
Brottsofferjouren i Jämtland är en ideell verksamhet som arbetar i samt-
liga kommuner i Jämtlands län med stöd och hjälp till brottsdrabbade. 
 
Grundbidraget för verksamheten är 460 000 kronor fördelat på samtliga 
kommuner i Jämtlands län. Detta grundbidrag har varit detsamma sedan 
2006 och då belastningen utifrån ärendemängd fördubblats sedan 2006 
och medfört ökade kostnader är Brottsofferjouren nu i stort behov av 
extra verksamhetsstöd. 

Beredning 
 
Arbetsutskottet § 78/2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Brottsofferjouren beviljas 11 200 kronor i extra verksamhetsstöd för 
2018. 
 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 
2018. 

 
_____ 
Beslutsexp 

Brottsofferjouren i Jämtland 
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§ 103 Dnr 2018.165 106 
 
Gemensam nämnd för samverkan 
 
Den gemensamma nämnden inrättades den 1 april 2018 mellan Region 
Jämtland Härjedalen och delar av länets kommuner. Efter regionens sam-
verkansråd den 2018-04-23 förslås nu att nämnden utökas med Bräcke- 
och Härjedalens kommun. Med anledning av detta behöver befintligt av-
tal och reglemente revideras.   
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 79/2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Avtalet och reglementet för den gemensamma nämnden för samver-
kan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner änd-
ras i enlighet med förslaget.  
 

2. Nämnden utökas med Bräcke kommun och Härjedalens kommun.  
 

3. Ändringen gäller från och med 1 juli 2018. 
 

4. Region Jämtland Härjedalen,  Bergs kommun, Krokoms kommun, 
Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun, Östersunds 
kommuns bidrag till den gemensamma nämndens basfinansiering 
fastställs till 101 600 kronor på årsbasis för 2018. För 2019 fastställs 
bidraget i budgeten för det året.    
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§ 104 Dnr 2018.166 106 
 
Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalens och 
länets kommuner om regional samverkan 
 
Regionens samverkansråd har ett förslag till ny överenskommelse om 
regional samverkan.  
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 80/2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Strömsunds kommun tecknar Överenskommelse mellan Region Jämtland 
Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan med Region Jämtland 
Härjedalen.  
 
_____ 
Beslutsexp 

Region Jämtland Härjedalen 
Länets kommuner 
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§ 105 Dnr 2018.180 169 
 
Revidering av Lokal plan för att värna demokratin mot vålds-
bejakande extremism, samt fastställande av handlingsplan 
för 2018. 
 
En lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism an-
togs av kommunfullmäktige den 14 september 2016, §79.  
 
Planen syftar till ett långsiktigt förebyggande arbete i samverkan mellan 
en mängd aktörer och på såväl ett övergripande plan som ett arbete på 
individnivå. Samtliga kommunens invånare är målgrupp för arbetet.  
 
En revidering av planen innehåller bl.a. förtydliganden av kommunens 
uppdrag kring ökad kunskap och kompetens samt samordning och sam-
verkan.   
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 81/2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
Antar reviderad lokal plan för att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism för åren 2018-2021, samt handlingsplan för 2018. 
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§ 106 Dnr 2018.170 524 
 
Samförläggning av kanalisation 
 
Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå 
de kommunala bredbandsmålen, att 90% av alla hushåll och företag ska 
ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 82/2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Att avstå från att samförlägga kanalisation tillsammans med Eon i 
Alanäset och Ringvattnet med motiveringen att det saknas utrymme i 
2018 års investeringsram.  
 
_____ 
Beslutsexp 

Bredbandsamordnaren 
 
 
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
datum 
2018-05-04 

Förvaltning 
Kansli 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Ann-Louise Hansson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Samförläggning av kanalisation  

Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå 
de kommunala bredbandsmålen, att 90% av alla hushåll och företag ska 
ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. 
 
Eon planerar att vädersäkra elnätet i Alanäset och Ringvattnet och kom-
munen har fått offert på samförläggning av kanalisation till nedanstående 
kostnad.  
 
Samförläggning Alanäset 920.135 kronor 
Samförläggning Ringvattnet 684.216 kronor 
 
Förutom samförläggningskostnad tillkommer kostnad för material.  
 
Kommunen har en investeringsram på 20 miljoner kronor år 2018 (kom-
munfullmäktige § 3/2018). Kvarstående investeringsutrymme framgår av 
nedanstående sammanställning. 
 
Investeringsram 2018    20.000.000 kr 
Byar Frostviken § 44/2018   - 5.000.000 kr 
Företagsanslutningar  § 55/2018   - 1.000.000 kr 
Ortssammanbindande  § 81/2018   - 7.000.000 kr 
Kvarstående för tätorter § 82/2018  + 1.100.000 kr 
Påbörjade bidragsprojekt § 82/2018   - 1.700.000 kr 
Hammerdal (del 2) § 82/2018   - 4.600.000 kr 
Yxskaftkälen, Bredkälen § 82/2018   - 1.050.000 kr 
   
Kvarstående investeringsutrymme          750.000 kr 
   

 
Årets investeringsram begränsas av kostnadsfördyringar i redan påbör-
jade projekt. Det innebär att kommunen tvingas göra hårda prioriteringar, 
i det här fallet mellan förberedande insatser (samförläggning av kanalisat-
ion) och kundanslutningar i närhet av befintligt fibernät. 
 
 
Initierare 

Bredbandssamordnaren 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
datum 
2018-05-04 

Förvaltning 
Kansli 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Ann-Louise Hansson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Förslag till beslut och motivering 

Att avstå från att samförlägga kanalisation tillsammans med Eon i 
Alanäset och Ringvattnet med motiveringen att det saknas utrymme i 
2018 års investeringsram. 
 
 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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§ 107 Dnr 2018.133  003 
 
Framtid- och utvecklingsförvaltningens aktivitetsplan för in-
flyttning och integration för 2018 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 15 november 2017, § 80, ett program 
för inflyttning och integration för åren 2017-2020. Enligt programmet ska 
varje verksamhetsansvarig nämnd initiera, fastställa och följa upp aktivi-
tetsplaner för den egna verksamheten. Framtid- och utvecklingsförvalt-
ningen har lagt fram ett förslag till aktivitetsplan. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 83/2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Framtid- och utvecklingsförvaltningens aktivitetsplan för inflyttning och 
integration för 2018 fastställs. 
 
_____ 
Beslutsexp 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 

 
 
 
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
Datum 

2018-04-28 

Förvaltning 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Karin Holmquist 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

Program för inflyttning och integration 

Kommunfullmäktige fastställde den 15 november 2017, § 80, ett program 
för inflyttning och integration för åren 2017-2020. Enligt programmet ska 
varje verksamhetsansvarig nämnd initiera, fastställa och följa upp aktivi-
tetsplaner för den egna verksamheten.  
 
I bifogad bilaga finns förslag till aktivitetsplan för Framtids- och utveckl-
ingsförvaltningen för 2018. 
 
Beslutet skickas till 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Hjalmar Strömerskolan 
 
Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen fastställer Framtids- och utvecklingsförvaltningens ak-
tivitetsplan för inflyttning och integration för 2018.  
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Målgrupp 

 
Aktivitet 

 
Tid 

 
Ansvarig 

 
Uppföljning 

Inrikes inflyttade 
Migranter 

1. Inflyttarservice t ex information om kommunen och 
kontakter för arbete, bostad, skolor.  
Kontakter med föreningar.  
Deltagande i mässor.  

2018 FUF Utveckling – 
inflyttarservice  

2018-12-31 

Asylsökande 
ensamkommande barn 
och ungdomar och 
kommunplacerade med 
uppehållstillstånd 

2. Verksamhet med mottagande, omsorg och boende 2018 FUF Utveckling - 
ensamkommande 
 

2018-12-31 

Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd  

3. SFI – vuxenutbildning, svenska för invandrare 
 

2018 Hjalmar 
Strömerskolan  

2018-12-31 

Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd  
Asylsökande 

4. Flyktingmottagningens öppna serviceverksamhet 
med stöd och rådgivning.  
Grundläggande stöd vid bosättning – introduktion 
till bostad, skola och lokalsamhälle. 
Boendesamordning med privata uthyrare.  
Stöd och rådgivning i anknytningsfrågor. 

2018 FUF-utveckling 
flyktingmottagningen  

2018-12-31 

Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd  

5. Samhällsorientering till nyanlända  2018 FUF-utveckling 2018-12-31 
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Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd  

6. Fördjupad kurs i samhälle och lokalsamhälle samt 
hälsoskola med egenvård och friskvård utifrån 
individuella behov samt kvinnors och mäns hälsa 
utifrån ett livsstilsperspektiv. 

2018  FUF-utveckling 
 
 

2018-12-31 

Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd  

7. Introduktionsprogram Språkintroduktion –  
ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige och  
som inte har de godkända betyg som krävs för 
behörighet till ett nationellt program 

 

2018 Hjalmar 
Strömerskolan  
 

2018-12-31 

Kommunplacerade 
ensamkommande barn 
och ungdomar  

8. Metodutveckling för arbete med ensamkommande 
barn och ungdomar  

2018 Resurscentrum 
Integration  
 

2018-12-31 

Ensamkommande barn 
och ungdomar  
Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 
 

9. Stödinsatser och rådgivning för kommunens 
invånare och enskilda verksamheter.  
Arbete med och för nyanlända barn, ungdomar och 
deras familjer, oavsett ursprung och anledning till 
migration.   
Välkomstsamtal barn och familj. 
Stöd till vuxna som kommer i kontakt med barn och 
ungdomar med andraspråksbakgrund. 
Lokala, regionala, nationella och internationella 
seminarier och erfarenhetsutbyten för personal 

2018 Resurscentrum 
Integration 
 

2018-12-31 
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Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 

10. Handledarutbildning för personal inom 
kommunens verksamheter och i det privata 
näringslivet. 

2018 Resurscentrum 
Integration 

2018-12-31 

Asylsökande 
Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 

11. Informationsinsatser för föreningar – föreläsningar, 
rådgivning och aktiviteter i integrationsfrågor 

2018 Resurscentrum 
Integration 
 

2018-12-31 

Ensamkommande barn 
och ungdomar  

12. Kurs i normer och värden för ensamkommande 
barn och ungdomar samt resurspersonsutbildning 
kopplad till verksamhet med ensamkommande. 

2018 Resurscentrum 
Integration 

2018-12-31 

Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 

13. Insatser för att förkorta och förenkla vägen till 
arbete för utrikesfödda kvinnor. Utveckla antalet 
anpassade aktiviteter samt identifiera och 
tillgängliggöra enklare jobb och arbetsuppgifter.  

2018 Resurscentrum 
integration 

2018-12-31 

Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 
(Åldersgrupp 16-29 år) 

14. Arbeta med ungdomar som varken arbetar eller 
studerar. Individuell coachning samt gruppaktiviter 
för att komma närmare studier och arbete samt öka 
möjligheten till egen försörjning. Samverkan med 
både interna och externa aktörer.  

2018 Resurscentrum 
Integration 

2018-12-31 

Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 

15. Initiera, utveckla och prioritera intern samverkan 
mellan förvaltningar i kommunen och externt. 

2018 Resurscentrum 
integration 

2018-12-31 
 

Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 
(Nyanlända i 
åldersgruppen 16-64 år) 

16. Arbete med målgruppen enligt den överens-
kommelse som tecknats mellan Arbetsförmedlingen 
och Strömsunds kommun. Syftet är att påskynda de 
nyanländas etablering på den svenska 
arbetsmarknaden.  

2018 FUF-utveckling 2018-12-31 
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Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd, skolans 
svenska elever. 

17. Arbete med projektet ”Adda” fortsätter för att 
integrera elever från andra länder och de svenska 
eleverna på skolan. ADDA innebär att svenska 
elever blir kompis med skolans elever från andra 
länder och detta är för att riva gränser, hjälpa 
språkutvecklingen och motverka negativa 
fördomar. 

2018 Hjalmar 
Strömerskolan 

2018-12-31 

Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd, skolans 
svenska elever. 

18. Programdagen som genomförs varje hösttermins 
start för att informera bland annat om skolans 
elevhälsoarbete och om studieteknik. Eleverna 
planerar också olika aktiviteter tillsammans med 
lärarna för att känna varandra bättre. Elever i IM-
programmen bjuds in till de nationella programmen 
för att delta i de olika aktiviteterna. 

2018 Hjalmar 
Strömerskolan 

2018-12-31 
 
 

Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 

19. Två SFI- lärare samt en yrkeslärare på Hjalmar 
Strömerskolan deltar i utbildning i yrkesspråk 
tillsammans med andra lärare i Jämtland-
Härjedalen. Utbildningen genomförs av Nationellt 
centrum för svenska som andraspråk och de stöttar 
lärarna i arbete att ta fram en modell för integrering 
av SFI och yrkesutbildningar.  

2018 Hjalmar 
Strömerskolan 

2018-12-31 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2018-05-29  14
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 108 Dnr 2018.172  840 
 
Turismstrategi för Strömsunds kommun 
 
Strömsunds utvecklingsbolag och den parlamentariska arbetsgruppen har  
arbetat fram ett förslag till Turismstrategi för Strömsunds kommun. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 84/2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
Turismstrategi för Strömsunds kommun antas.  
 
 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2018-05-29  15
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 109 Dnr 2018.173   140 
 
Näringslivspolitiskt program Strömsunds kommun 
 
Strömsunds utvecklingsbolag har arbetat fram ett förslag till Näringslivs-
politiskt program Strömsunds kommun.  
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 85/2018 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
Det Näringslivspolitiska programmet för Strömsunds kommun antas. 
 
Simon Högberg (M), Catarina Espmark (M) och Göran Edman (RD) deltar 
inte i beslutet. 
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Kommunstyrelsen 2018-05-29  16
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 110 Dnr 2018.171  167 
 
Dataskyddsombud för kommunens verksamheter 
 
I och med att EU:s nya allmänna dataskyddsförordning, GDPR, träder 
ikraft den 25 maj 2018 är alla myndigheter och offentliga organ skyldiga 
att utse ett dataskyddsombud. Strömsunds kommun är inget undantag 
utan lösning bör vara på plats så snart som möjligt efter 25 maj.  
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 87/2018 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Hans-Erik Jansson, utses till tillförordnat dataskyddsombud fram till dess 
en permanent lösning är på plats, till 31 december 2018. 
 
_____ 
Beslutsexp 

Verksamhetscontrollern 
 

 
 
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
2018-05-02 
 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Dataskyddsombud för kommunens verksamheter 

 

Sammanfattning av ärendet  

I och med att EU:s nya allmänna dataskyddsförordning, GDPR, träder 
ikraft den 25 maj 2018 är alla myndigheter och offentliga organ skyldiga 
att utse ett dataskyddsombud. Strömsunds kommun är inget undantag 
utan lösning bör vara på plats så snart som möjligt efter 25 maj. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen utser Hans-Erik Jansson, nuvarande personupp-
giftsombud som tillförordnat dataskyddsombud fram till dess en perma-
nent lösning är på plats, förslagsvis till 31 december 2018. 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
 
  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 
2018-05-02 
 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Beskrivning av ärendet 

Enligt artikel 37 i EU:s allmänna dataskyddsförordning ska den person-
uppgiftsansvarige under alla omständigheter utse ett dataskyddsombud 
(DSO) om behandlingen utförs av en myndighet eller ett offentligt organ. 
Om Strömsunds kommun väljer att inte utse ett dataskyddsombud bryter 
man alltså mot dataskyddsförordningen. 
 
Om en organisation har utsett ett personuppgiftsombud för verksam-
heten upphör den funktionen per automatik den 25 maj 2018. 
 
Diskussioner kring en permanent DSO-lösning har förts i olika forum 
men inget konkret förslag har ännu presenterats. I väntan på en perma-
nent lösning behövs ett tf. dataskyddsombud för kommunens verksam-
heter. 
 
 
 
Initierare 

Anneli Svensson, kommundirektör 
  
 
 
Bilagor 
 
Utdrag ur EU:s allmänna dataskyddsförordning, 2016/679, artikel 37-39. 
 

 

 

  



Avsnitt 4 

Dataskyddsombud 

Artikel 37 

Utnämning av dataskyddsombudet 

1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska under alla omständigheter utnämna 

ett dataskyddsombud om 

a) behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ, förutom när detta sker som en 

del av domstolarnas dömande verksamhet, 

b) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består av behandling 

som, på grund av sin karaktär, sin omfattning och/eller sina ändamål, kräver regelbunden och 

systematisk övervakning av de registrerade i stor omfattning, eller 

c) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består av behandling i 

stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 9 och personuppgifter som 

rör fällande domar i brottmål och överträdelser, som avses i artikel 10. 

2. En koncern får utnämna ett enda dataskyddsombud om det på varje etableringsort är lätt att nå 

ett dataskyddsombud. 

3. Om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är en myndighet eller ett offentligt 

organ, får ett enda dataskyddsombud utnämnas för flera sådana myndigheter eller organ, med 

hänsyn till deras organisationsstruktur och storlek. 

4. I andra fall än de som avses i punkt 1 får eller, om så krävs enligt unionsrätten eller 

medlemsstaternas nationella rätt, ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller 

sammanslutningar och andra organ som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller 

personuppgiftsbiträden utnämna ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet får agera för sådana 

sammanslutningar och andra organ som företräder personuppgiftsansvariga eller 

personuppgiftsbiträden. 

5. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, 

sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de uppgifter 

som avses i artikel 39. 

6. Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets 

personal, eller utföra uppgifterna på grundval av ett tjänsteavtal. 

7. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska offentliggöra dataskyddsombudets 

kontaktuppgifter och meddela dessa till tillsynsmyndigheten. 

   



Artikel 38 

Dataskyddsombudets ställning 

1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att dataskyddsombudet 

på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter. 

2. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska stödja dataskyddsombudet i 

utförandet av de uppgifter som avses i artikel 39 genom att tillhandahålla de resurser som krävs för 

att fullgöra dessa uppgifter samt tillgång till personuppgifter och behandlingsförfaranden, samt i 

upprätthållandet av dennes sakkunskap. 

3. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att personuppgiftskydds‐

ombudet inte tar emot instruktioner som gäller utförandet av dessa uppgifter. Han eller hon får inte 

avsättas eller bli föremål för sanktioner av den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet 

för att ha utfört sina uppgifter. Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den personuppgifts‐

ansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå. 

4. Den registrerade får kontakta dataskyddsombudet med avseende på alla frågor som rör 

behandlingen av dennes personuppgifter och utövandet av dennes rättigheter enligt denna 

förordning. 

5. Dataskyddsombudet ska, när det gäller dennes genomförande av sina uppgifter, vara bundet av 

sekretess eller konfidentialitet i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt. 

6. Dataskyddsombudet får fullgöra andra uppgifter och uppdrag. Den personuppgiftsansvarige eller 

personuppgiftsbiträdet ska se till att sådana uppgifter och uppdrag inte leder till en intressekonflikt.  

 

Artikel 39 

Dataskyddsombudets uppgifter 

1. Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter:  

a) Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de 

anställda som behandlar om deras skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller 

medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser.  

b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller medlemsstaternas 

dataskyddsbestämmelser och av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi 

för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal 

som deltar i behandling och tillhörande granskning.  

c) Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka 

genomförandet av den enligt artikel 35.  

d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.  

e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet det 

förhandssamråd som avses i artikel 36, och vid behov samråda i alla andra frågor.  

2. Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de risker som är 

förknippade med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och 

syften. 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2018-05-29  17
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 111 Dnr 2018.176 293 
 
Begäran om investeringsmedel, lokalanpassning Strömbacka 
 
Socialchefen ansöker om investeringsmedel om 1 miljon kronor för lokal-
anpassning av Strömbacka hemtjänst. Avsikten är att genom en samlad 
hemtjänst i Strömsunds tätort, nå samordningsfördelar genom ett bättre 
resursnyttjande och effektivare styrning av verksamheten.  
 
Med samlokalisering och bättre planeringsverktyg har ledningen bättre 
förutsättningar att snabbt omfördela resurser till den enhet som för till-
fället har den högsta vårdtyngden eller behovet av personella resurser.  
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 88/2018 
 
Yrkande 
 
Simon Högberg (M) yrkar att en gång per år i tre år redovisas effekten av 
investeringen till kommunstyrelsen 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag med tilläggsyrkande från Simon Högberg (M).  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att  bevilja begäran om investerings-
medel om 1 miljon kronor för lokalanpassning av Strömbacka hem-
tjänst.  

 
2. Finansiering sker genom utökad investeringsram för 2018, från 10,7 

mnkr till 11,7 mnkr. 

 
3. Att en gång per år i tre år redovisas effekten av investeringen till 

kommunstyrelsen. 
 

 
 
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
2018-04-10 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen  

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Aki Järvinen 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Ärende  

Begäran om investeringsmedel, lokalanpassning Strömbacka 
 

Sammanfattning av ärendet  

Socialchefen ansöker om investeringsmedel om 1 miljon kronor för lokal-
anpassning av Strömbacka hemtjänst. Avsikten är att genom en samlad 
hemtjänst i Strömsunds tätort, nå samordningsfördelar genom ett bättre 
resursnyttjande och effektivare styrning av verksamheten.  
 
Med samlokalisering och bättre planeringsverktyg har ledningen bättre 
förutsättningar att snabbt omfördela resurser till den enhet som för till-
fället har den högsta vårdtyngden eller behovet av personella resurser. 
 
Ekonomi 
Lönekostnaden för hemtjänstenheterna  Sydvästra, Nordöstra och Ström-
backa uppgår till ca 28 miljoner per år. Genom ett bättre resursanvän-
dande är vår avsikt och försiktiga antagande att personalkostnaden kan 
sänkas med ca 3-4% årligen. Främst ska det ske genom att minska vikarie-
behovet med en förbättrad rörlighet i ordinarie personalgrupper.  Det 
skulle motsvara en effektivisering av verksamheten med ca 840 000 – 
1 120 000 per år. 
 
Kostnaden för lokalanpassningen uppgår till ca 1 miljon kronor. 
Payoff tiden på investeringen bedöms med ovanstående effektivisering av 
verksamheten uppgå till ca ett år. Investeringen har förankrats med fack-
liga parter samt i socialnämndens arbetsutskott den 10 april 2018. 
 
Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Vård- och socialförvaltningen 
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 
2018-04-10 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen  

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Aki Järvinen 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Förslag till beslut och motivering 

Kommunfullmäktige beslutar att  bevilja begäran om investeringsmedel 
om 1 miljon kronor för lokalanpassning av Strömbacka hemtjänst.  
 
Finansiering sker genom utökad investeringsram för 2018, från 10,7 mnkr 
till 11,7 mnkr. 
 
 
  
Underskrifter 

 
 
 
……………………………                        ……………………………. 
 
Anneli Svensson                                       Aki Järvinen  
Kommundirektör                                     Förvaltningschef  
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Justering (Sign) 

  

§ 112 Dnr 2017.257 252 
 
Försäljning av del av Strömsund Åsen 1:19 
 
Den 1 november 2016 lämnade Anna Sundgren in en skriftlig förfrågan 
om att få förvärva hela eller del av Åsen 1:19. Syftet med köpet är att röja 
och hålla snyggt. Den 23 januari 2017 inkom hon med en komplettering 
om ett ändrat syfte till byggande av bostäder.  
 
Den 9 november 2016 lämnade Attacus Trähus AB in en skriftlig anmälan 
om att få förvärva del av Åsen 1:19. Syftet med köpet är att planlägga och 
förbereda för byggen av bostadshus för permanent boende. 
 
Då anmälan om att köpa mark för att bygga bostäder inkom först från At-
tacus Trähus AB samt att det i kommunens riktlinjer står att näringslivets 
behov av expansion särskilt skall beaktas föreslår vi att försäljning av del 
av Åsen 1:19 sker till Attacus Trähus AB.  
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 89/2018 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Godkänner upprättat markanvisningsavtal och att del av Åsen 1:19 
motsvarande ca 11 500 kvm säljs till Attacus Trähus AB enligt gäl-
lande taxa, 4:23 kr/kvm. 

 
2. Försäljningen genomförs när villkoren i markanvisningsavtalet är 

uppfyllda. 
 

_____ 
Beslutsexp 

Teknik- och serviceförvaltningen 
Attacus Trähus AB 
Anna Sundgren 
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
datum 
180503 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
   

Försäljning av del av Strömsund Åsen 1:19  

 
Sammanfattning av ärendet  

Den 1 november 2016 lämnade Anna Sundgren in en skriftlig förfrågan 
om att få förvärva hela eller del av Åsen 1:19. Syftet med köpet är att röja 
och hålla snyggt. Den 23 januari 2017 inkom hon med en komplettering 
om ett ändrat syfte till byggande av bostäder.  
 
Den 9 november 2016 lämnade Attacus Trähus AB in en skriftlig anmälan 
om att få förvärva del av Åsen 1:19. Syftet med köpet är att planlägga och 
förbereda för byggen av bostadshus för permanent boende. 
 
Då anmälan om att köpa mark för att bygga bostäder inkom först från At-
tacus Trähus AB samt att det i kommunens riktlinjer står att näringslivets 
behov av expansion särskilt skall beaktas föreslår vi att försäljning av del 
av Åsen 1:19 sker till Attacus Trähus AB. 
 
 
Förslag till beslut och motivering 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkän-
ner upprättat markanvisningsavtal och att del av Åsen 1:19 motsvarande 
ca 11 500 kvm säljs till Attacus Trähus AB enligt gällande taxa, 4:23 
kr/kvm. 
Försäljningen genomförs när villkoren i markanvisningsavtalet är upp-
fyllda. 
 
 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
 
  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 3 
datum 
180503 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Beskrivning av ärendet 

Den 1 november 2016 lämnade Anna Sundgren in en skriftlig förfrågan 
om att få förvärva hela eller del av Åsen 1:19. Syftet med köpet är att röja 
och hålla snyggt. Den 20 januari 2017 inkom hon med en komplettering 
om att ändra syftet med köpet till byggande av bostäder.  
 
Den 9 november 2016 lämnade Attacus Trähus AB in en skriftlig anmälan 
om att få förvärva del av Åsen 1:19. Syftet med köpet är att planlägga och 
förbereda för byggande av villor för permanent boende. 
 
Det finns i dagsläget två förfrågningar på samma område. Då anmälan 
om att köpa mark för att bygga bostäder först inkom från Attacus Trähus 
AB samt att det i kommunens riktlinjer står att näringslivets behov av ex-
pansion särskilt skall beaktas föreslår vi att försäljning av del av Åsen 1:19 
sker till Attacus Trähus AB. 
 
Markområdet ligger utanför detaljplan men inom ett LIS-område vilket 
innebär att det är möjligt att bebygga detta område. Teknik- och service-
förvaltningen föreslår att området planläggs för att bl.a. lösa frågan om 
gemensam utfart för de blivande fastigheterna. Ansvaret och kostnaderna 
för detta åläggs köparen i enlighet med överenskommelse som beskrivs 
närmare i ett markanvisningsavtal. 

 
Den del som kvarstår av Åsen 1:19 och som ligger mellan vägen och sjön 
behålls i kommunens ägo för att kunna användas av allmänheten. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkän-
ner upprättat markanvisningsavtal och att del av Åsen 1:19 motsvarande 
ca 11 500 kvm säljs till Attacus Trähus AB enligt gällande taxa, 4:23 
kr/kvm. 
Försäljningen genomförs när villkoren i markanvisningsavtalet är upp-
fyllda. 
 
 
Bilagor 
Karta över området, bilaga 1. 
 
 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 3 
datum 
180503 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 

 
 

 
 
Karta över förslagen försäljning del av Åsen 1:19. 
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Justering (Sign) 

§ 113 Dnr 2018.178 297 

Bidrag till drift av samlingslokaler 2018 

Ansökningstiden för bidrag till drift av samlingslokaler gick ut 2018-04-
03. Annonsering har gjorts i lokaltidningen i februari och information på
hemsidans startsida under mars fram till den 3 april. 

Följande dokument ska bifogas ansökan: 

 Årsmötesprotokoll

 Verksamhetsberättelse för 2017

 Ekonomisk redovisning för 2017

 Revisionsberättelse för 2017

Årsmöte kan, i undantagsfall, förläggas efter ansökningstidens utgång 
under förutsättning att alla övriga handlingar är kompletta. Protokoll ska 
skickas in när mötet har genomförts. Utbetalning av bidraget sker inte för-
rän protokollet har lämnats in.  

Teknik- och serviceförvaltningen har gjort en sammanställning över de 
ansökningar som uppfyllt normen för bidrag till drift av samlingslokaler, 
bilaga 1. 

Bilaga 2 redovisar de föreningar som inte haft årsmöte i tid samt nya före-
ningar som ansökt om bidrag och uppfyllt normen.  
I bilaga 2 framgår även vilka föreningar som sökt extra bidrag.  

Beredning 

Arbetsutskottet § 90/2018 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
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Justering (Sign) 

  

§ 113 forts. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Att 1 400 000 kr fördelas på de föreningar som uppfyllt nor-
men för bidrag till drift av samlingslokaler inklusive ny före-
ning som uppfyllt normen enligt bilaga 1.  

 
2. Resterande 250 000 kr avsätts till extra bidrag för åtgärder 

som minskar driftskostnaden som fördelas i enlighet med för-
slag från handläggaren.  

 
_____ 
Beslutsexp 

Teknik- och serviceförvaltningen 

 
  



 
 

Tjänsteutlåtande

2018-05-03 
Sidan 1 av 2 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr

Utredare/Handläggare 
AnnHelén Engström 

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

 

 
Bidrag till drift av samlingslokaler 2018 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Ansökningstiden för bidrag till drift av samlingslokaler gick ut 
2018-04-03. 
Annonsering har gjorts i lokaltidningen i februari och information 
på hemsidans startsida under mars fram till den 3 april. 
 
Följande dokument ska bifogas ansökan: 
 Årsmötesprotokoll 
 Verksamhetsberättelse för 2017 
 Ekonomisk redovisning för 2017 
 Revisionsberättelse för 2017 
 
Årsmöte kan, i undantagsfall, förläggas efter ansökningstidens utgång 
under förutsättning att alla övriga handlingar är kompletta. Protokoll 
ska skickas in när mötet har genomförts. Utbetalning av bidraget sker 
inte förrän protokollet har lämnats in.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen har gjort en sammanställning 
över de ansökningar som uppfyllt normen för bidrag till drift av 
samlingslokaler, bilaga 1. 
 
Bilaga 2 redovisar de föreningar som inte haft årsmöte i tid samt 
nya föreningar som ansökt om bidrag och uppfyllt normen.  
I bilaga 2 framgår även vilka föreningar som sökt extra bidrag. 
 
 
Initierare 
AnnHelén Engström Teknik- och serviceförvaltningen. 
 



 
 

Tjänsteutlåtande

2018-05-03 
Sidan 2 av 2 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr

Utredare/Handläggare 
AnnHelén Engström 

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

 
Förslag till beslut  
Teknik- och serviceförvaltningens förslag till kommunstyrelsen är 
att 1 400 000 kr fördelas på de föreningar som uppfyllt normen för 
bidrag till drift av samlingslokaler inklusive ny förening som 
uppfyllt normen enligt bilaga 1.  
 
Resterande 250 000 kr avsätts till extra bidrag enligt nedan för 
åtgärder som minskar driftskostnaden.  
 

Förening 
Sökt extra 
bidrag 2018 

Förslag extra  
bidrag 2018 
(74,83 %) 

Ringvattnets bygdegårdsförening  26000 19455 

Björksjönäs‐Stornäsets bygdegårdsförening  950 711 

Faxebygdens byalag  20000 14966 

Yxskaftkälens bygdegårdsförening  262150 196161 

Harrsjöns byalag   25000 18707 

Totalt:  334100 250000 

  
 
 
Strömsund 2018-05-03 
 
 
Richard Persson  AnnHelén Engström 
Chef teknik- och   Koordinator 
serviceförvaltningen 



Bilaga 1

DRIFTBIDRAG 2018                Utvärdering

Förening Driftskostnad Fast boende Varmbonad yta Aktivitet+besök 31,5 % drift Boende/10 Yta/20 Aktiviteter/50 Tot poäng Poängtillägg Nytt bidrag

Alanäsets Folketshusförening 25 384 32 200 400 7 996 3,2 10 8,00 21,2 5 548 13 544

Alavattnets byförening 23 069 31 65 588 7 267 3,1 3,25 11,76 18,11 4 739 12 006

Björksjönäs-Stornäsets bygdegårdsförening 14 797 29 91 291 4 661 2,9 4,55 5,82 13,27 3 473 8 134

Bredkälens byförening 21 640 38 145 316 6 817 3,8 7,25 6,32 17,37 4 546 11 362

Byggnadsföreningen Jormstugan 59 065 142 290 1757 18 605 14,2 14,5 35,14 63,84 16 707 35 312

Byggnadsföreningen SAGA, Gäddede 126 865 466 550 3193 39 962 46,6 27,5 63,86 137,96 36 104 76 067

Ede bygdegård 34 918 177 93 2013 10 999 17,7 4,65 40,26 62,61 16 385 27 384

Faxebygdens Byalag 57 471 93 510 1150 18 103 9,3 25,5 23,00 57,8 15 126 33 230

Frostvikens Byaförening 12 453 13 152 243 3 923 1,3 7,6 4,86 13,76 3 601 7 524

Fyrås Föreningshus 73 730 163 622 1061 23 225 16,3 31,1 21,22 68,62 17 958 41 183

Fågelbergets Bystuga 9 144 22 98 64 2 880 2,2 4,9 1,28 8,38 2 193 5 073

Grenås bygdegårdsförening 34 746 56 150 208 10 945 5,6 7,5 4,16 17,26 4 517 15 462

Gåxsjö Bygdegårdsförening 65 490 162 346 2138 20 629 16,2 17,3 42,76 76,26 19957 40 587

Görviks Bygdegårdsförening 39 726 82 396 1194 12 514 8,2 19,8 23,88 51,88 13577 26 091

Hallvikens bygdegård (skola) 63 655 117 362 714 20 051 11,7 18,1 14,28 44,08 11 536 31 587

Hammerdals Byggnadsförening 195 919 1117 1398 10585 61 714 111,7 69,9 211,70 393,3 102 926 164 641

Harrsjöns Byalag 4 011 9 130 223 1 263 0,9 6,5 4,46 11,86 3 104 4 367

Havsnäs Bygdeförening 49 900 121 432 1195 15 719 12,1 21,6 23,90 57,6 15 074 30 792

Heimlöuta hembygdsförening 37 487 20 265 693 11 808 2 13,25 13,86 29,11 7 618 19 426

Hillsands Byalag 15 216 45 150 777 4 793 4,5 7,5 15,54 27,54 7 207 12 000

Hotings byggnadsförening 225 726 776 1308 6030 71 104 77,6 65,4 120,60 263,6 68 984 140 088

Håxås Skarpås byalag 10 381 95 67 333 3 270 9,5 3,35 6,66 19,51 5 106 8 376

Jansjö Bystuga 10 620 19 155 1548 3 345 1,9 7,75 30,96 40,61 10 628 13 973

Kakuåsens bygdegårdsförening 26 153 35 175 805 8 238 3,5 8,75 16,10 28,35 7 419 15 657

Karbäckens Bygdeförening 26 133 58 215 624 8 232 5,8 10,75 12,48 29,03 7 597 15 829

Kilen-Helgeåkilens byförening 28 840 45 200 408 9 085 4,5 10 8,16 22,66 5 930 15 015

Kvarnbergsvattnets bygdeförening (Kvarnfröjd) 19 374 19 177 241 6 103 1,9 8,85 4,82 15,57 4 075 10 177

Lidsjöbergs bygdegårdsförening 19 010 60 165 417 5 988 6 8,25 8,34 22,59 5 912 11 900

Lorås ungdoms- och Bygdegårdsförening 39 589 85 165 346 12 471 8,5 8,25 6,92 23,67 6 194 18 665

Lövberga Byalag 48 799 121 200 280 15 372 12,1 10 5,60 27,7 7 249 22 621

Lövviks Folketshusförening 13 529 34 312 168 4 262 3,4 15,6 3,36 22,36 5 852 10 113

Mårdsjöns bygdegårdsförening 4 858 24 152 155 1 530 2,4 7,6 3,10 13,1 3 428 4 959

Renålandets byförening 7 823 36 75 377 2 464 3,6 3,75 7,54 14,89 3 897 6 361

Ringvattnets Bygdegårdsförening 27 414 40 100 1831 8 635 4 5 36,62 45,62 11 939 20 574

Rudsjö Folketshusförening 24 992 49 204 506 7 872 4,9 10,2 10,12 25,22 6 600 14 473

Rossöns Folketshusförening 110 738 494 800 4016 34 882 49,4 40 80,32 169,72 44 416 79 298

Rörströms Hembygdsförening 36 177 69 230 824 11 396 6,9 11,5 16,48 34,88 9 128 20 524

Sikås byförening 60 382 233 290 1551 19 020 23,3 14,5 31,02 68,82 18 010 37 030

Siljeåsens byaförening 19 312 38 170 304 6 083 3,8 8,5 6,08 18,38 4 810 10 893

Silsjönäs Bygdegårdsförening 35 672 54 170 591 11 237 5,4 8,5 11,82 25,72 6 731 17 968

Stora Blåsjöns Folketshusförening 48 070 84 285 1582 15 142 8,4 14,25 31,64 54,29 14 208 29 350

Strands Bygdegårdsförening 32 211 192 190 1299 10 146 19,2 9,5 25,98 54,68 14 310 24 456

Svaningens Bygdegårdsförening 30 975 17 220 253 9 757 1,7 11 5,06 17,76 4 648 14 405

Tjärnmyrbergets Hembygdsförening 37 730 20 170 316 11 885 2 8,5 6,32 16,82 4 402 16 287

Tullingsås Byförening 65 018 156 340 2127 20 481 15,6 17 42,54 75,14 19 664 40 145

Tåsjö Samhällsförening 42 125 276 124 726 13 269 27,6 6,2 14,52 48,32 12 645 25 915

Vågdalens hembygdsförening 39 833 31 200 355 12 547 3,1 10 7,10 20,2 5 286 17 834

Vängelsby Idrotts- och Byförening 42 286 80 400 886 13 320 8 20 17,72 45,72 11 965 25 285

Yxskaftkälens Bygdegårdsförening 51 633 84 270 1125 16 264 8,4 13,5 22,50 44,4 11 619 27 884

Äspnäs Bygdegårdsförening 31 107 71 165 1893 9 799 7,1 8,25 37,86 53,21 13 925 23 724

Öjarns Byförening 4 132 25 0 212 1 302 2,5 0 4,24 6,74 1 764 3 065

Östra Havsnäs byförening 28 985 19 160 344 9 130 1,9 8 6,88 16,78 4 391 13 522

Övre Flåsjöbygdens bygdegårdsförening 35 395 66 627 1296 11 149 6,6 31,35 25,92 63,87 16 715 27 864

Totalsumma 2 249 708 708 658 2641,74 691 342 1 400 000

 



  

 
Datum 
2018-05-03 

 
Bilaga 2 
Driftsbidrag 2018 
 

 
 

Teknik- och serviceförvaltningen    
  

  

 
Följande föreningar har inte haft sitt årsmöte innan ansökningstiden gått ut  
2018-04-03: 

 
Havsnäs bygdeförening Har inte angett tidpunkt för årsmötet 
Silsjönäs bygdegårdsförening Planerat 2018-04-15 
Siljeåsens byaförening Planerat slutet av april 
Östra Havsnäs byförening Har inte angett tidpunkt för årsmötet 
Görviks bygdegårdsförening Planerat 2018-04-14 

 
 
Ny förening som uppfyllt normen som ansökt om driftsbidrag 2018: 
 
Renålandets byförening 

 
 
Följande föreningar som uppfyllt normen har ansökt om extra bidrag 2018: 
 

Förening 
Sökt 
bidrag Åtgärd Bygdemedel Kommentar 

Ringvattnets bygdegårdsför-
ening 26000 Inköp luftvärmepump Nej   
Björksjönäs-Stornäsets byg-
degårdsförening 950 Värmefläkt till bakugn Nej   

Faxebygdens byalag 20000 Ny värmeväxlare Nej   
Yxskaftkälens bygdegårdsför-
ening 262150 Byte förnster, ytterdörrar Nej   

Harrsjöns byalag  25000 Åtgärd murstock kök Nej 

Lövberga byalag 30000 Ej angivet Nej   

Görviks bygdegårdsförening   
Tillskott för uppgradering 
elsäkerhet Nej 

Ingen summa 
angiven 

Hammerdals byggnadsför-
ening   Utbyte golv danslokal Nej 

Ingen summa 
angiven 

Vängelsby Idrotts- och Byför-
ening   Upprustning kök Nej 

Ingen summa 
angiven 
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§ 114 Dnr 2018.179 167 
 
Säkerhetsskyddschef 
 
Säkerhetsskyddslagen (1996:627)1 och säkerhetsskyddsförordningen 
(1996:633) omfattar även verksamhet vid kommunerna. 
I förordningen § 6 uttalas följande: 
 
Hos myndighet och andra som förordningen gäller för skall det, om det inte är 
uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över sä-
kerhetsskyddet. Vid myndigheter skall säkerhetsskydds-chefen vara direkt under-
ställd myndighetens chef. Det skall finnas en ersättare för säkerhetsskyddschefen. 
Om det behövs skall det vidare finnas en biträdande säkerhetsskyddschef. 
 
Då kommunen inte tidigare haft någon säkerhetsskyddschef behöver 
kommunstyrelsen utse en. Även en ersättare för denne och en biträdande 
säkerhetsskyddschef behöver utses. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 91/2018 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Att utse Richard Persson, förvaltningschef på teknik- och service-
förvaltningen till säkerhetsskyddschef med Thord Engström som 
ersättare, vidare föreslås att Malin Vennstrand, säkerhetssamord-
nare utses till biträdande säkerhetsskyddschef. 

 
_____ 
Beslutsexp 

Teknik- och serviceförvaltningen 
 

 
 
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 4 
Datum 

2018-04-23 

Förvaltning 

Teknik- och serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Malin Vennstrand 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ärende  

Säkerhetsskyddschef 
 
Sammanfattning av ärendet  

Säkerhetsskyddslagen (1996:627)1 och säkerhetsskyddsförordningen 
(1996:633) om-fattar även verksamhet vid kommunerna.  
I förordningen § 6 uttalas följande:  
 
Hos myndighet och andra som förordningen gäller för skall det, om det inte är 
uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över sä-
kerhetsskyddet. Vid myndigheter skall säkerhetsskydds-chefen vara direkt under-
ställd myndighetens chef. Det skall finnas en ersättare för säkerhetsskyddschefen. 
Om det behövs skall det vidare finnas en biträdande säkerhetsskyddschef. 
 
Då kommunen inte tidigare haft någon säkerhetsskyddschef behöver 
kommunstyrelsen utse en. Även en ersättare för denne och en biträdande 
säkerhetsskyddschef behöver utses. 
 
Beslutet skickas till 

Anneli Svensson, Richard Persson, Malin Vennstrand, Thord Engström 
 
Förslag till beslut och motivering 

Kommundirektören föreslår enligt säkerhetsskyddsförordningen 
(1996:633) att utse Richard Persson, förvaltningschef på teknik- och ser-
viceförvaltningen till säkerhetsskyddschef, och att Thord Engström, Chef 
för gator och mark samt för AVA-enheten, till ersättare, vidare föreslås att 
Malin Vennstrand, säkerhetssamordnare vid teknik- och serviceförvalt-
ningen utses till biträdande säkerhetsskyddschef. 

 
Eftersom säkerhetssamordnaren arbetar med frågor som rör säkerhet och 
krisberedskap är det därför lämpligt att placera säkerhetsskyddschefen, 
dess ersättare och biträdande säkerhetsskyddschef i den verksamhet som 
ansvarar för de aktuella frågorna, det vill säga inom Teknik- och service-
förvaltningen. 
 

                                                 
1 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssam-
ling/sakerhetsskyddsforordning-1996633_sfs-1996-633  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/sakerhetsskyddsforordning-1996633_sfs-1996-633
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/sakerhetsskyddsforordning-1996633_sfs-1996-633


 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 4 
Datum 

2018-04-23 

Förvaltning 

Teknik- och serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Malin Vennstrand 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 4 
Datum 

2018-04-23 

Förvaltning 

Teknik- och serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Malin Vennstrand 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

I all verksamhet där säkerhetsskyddslagen (1996:627) gäller ska verksam-
heten ha det säkerhetsskydd som behövs med hänsyns till verksamhetens 
art, omfattning och övriga omständigheter. En närmare precisering av 
vad som ska göras och hur uppgifter ska hanteras regleras i säkerhets-
skyddsförordningen (1996:633), se bilaga, precis som frågan om det ska 
finnas en chef för säkerhetsskyddet. 
 
Med säkerhetsskydd avses enligt säkerhetsskyddslagen:  
 
1. Skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets sä-

kerhet. 
2. Skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt of-

fentlighets- och sekretesslagen och som rör rikets säkerhet. 
3. Skydd mot terroristbrott enligt lagen om straff för terroristbrott, även 

om brotten inte hotar rikets säkerhet. 
 
Enligt 6 § i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska det i de myndig-
heter och andra som förordningen gäller för, om det inte är uppenbart 
obehövligt, finnas en säkerhetskyddschef som utövar kontroll över säker-
hetsskyddet. Vid myndigheter ska säkerhetsskyddschefen vara direkt un-
derställd myndighetens chef, i kommunens fall, under kommundirektö-
ren. Det ska finnas en ersättare för säkerhetsskyddschefen. Om det be-
hövs ska det vidare finnas en biträdande säkerhetsskyddschef. 
 
Ansvar, uppgifter för och placering av säkerhetsskyddschef 
 
Det yttersta ansvaret för säkerhetsskyddet i kommunen vilar på kom-
munstyrelsen.  
 
Ansvaret för säkerhetsskyddet följer dock i första hand det ordinarie 
verksamhetsansvaret. 
 
Säkerhetsskyddschefen utövar under kommunstyrelsen kontroll över att 
säkerhetsskyddet finns, är tillräckligt och fungerar. Säkerhetsskyddsche-
fen ska vidare samordna skyddet samt säkerställa att berörd personal ges 
erforderlig utbildning. Säkerhetsskyddschefen och dennes biträdande är i 
dessa funktioner direkt underställd kommundirektör.  
 
Säkerhetsskyddschef, eller den som är ersättare för denne, och biträdande 
säkerhetsskyddschef är kommunens kontaktperson beträffande säker-
hetspolisens kontakter med kommunen i dessa frågor. 
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De uppgifter som ska utföras handlar bland annat om att säkerhetsana-
lyser ska genomföras och resultaten dokumenteras i en säkerhetsskydds-
plan, som visar vilka uppgifter som eventuellt ska hemlighållas och vilka 
anläggningar som kräver ett särskilt säkerhetsskydd. Anställda i kommu-
nen som handlägger eller kommer i kontakt med uppgifter som är sekre-
tessbelagda inom totalförsvaret ska säkerhetsprövas, registerkontrolleras 
och placeras i säkerhetsklasser. 
 
Uppgifter som berör internt säkerhetsarbete och andra säkerhetsfrågor, 
som till exempel risk- och sårbarhetsanalyser kopplade till krisledning en-
ligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), i kommu-
nen har lämnats över till säkerhetssamordnaren på teknik- och serviceför-
valtningen. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att utföra säkerhetsan-
knutna uppgifter enligt ovan. 
 
Eftersom säkerhetssamordnaren arbetar med frågor som rör säkerhet och 
krisberedskap är det därför lämpligt att placera säkerhetsskyddschefen, 
dennes ersättare och biträdande säkerhetsskyddschef i den verksamhet 
som ansvarar för de aktuella frågorna, det vill säga inom Teknik- och ser-
viceförvaltningen. 

 
Kommundirektören föreslår att Richard Persson, förvaltningschef på tek-
nik- och serviceförvaltningen utses till säkerhetsskyddschef i kommunen 
och att Thord Engström, Chef för gator och mark samt för AVA-enheten, 
utses till ersättare, vidare föreslås att Malin Vennstrand, säkerhetssam-
ordnare vid teknik- och serviceförvaltningen utses till biträdande säker-
hetsskyddschef. 
 
Ersättaren ska finnas till hands när ordinarie säkerhetskyddschef inte 
finns tillgänglig. Biträdande säkerhetskyddschef utför och leder uppgif-
terna i arbetet med säkerhetsskyddet inom kommunen. 
 
Initierare 

Malin Vennstrand, säkerhetssamordnare 
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§ 115 Dnr 2018.167 225 
 
Ansökan om kommunalt stöd till allmän samlingslokal 
 
Lokalföreningen 387 Strålen av IOGT-NTO ansöker om kommunalt stöd 
till energieffektivisering av fastighet IOGT-NTO gården.  

Beredning 
 
Arbetsutskottet § 92/2018 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Ansökan avslås. 
 
_____ 
Beslutsexp 

387 Strålen av IOGT-NTO 
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§ 116 Dnr 2018.181 003 
 
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. 
 
Några av de viktigaste förändringarna i lagen är att kommunstyrelsens 
roll har stärkts, nya regler om kommunalråd har införts, nya regler om 
kommunal anslagstavla och annonsering i tidningar av kungörelsen. 
 
Skärpta regler kring verkställighet av beslut som inte fått laga kraft har 
införts. 
 
Lagen har också fått en annan struktur och språket har moderniserats. 
 
Detta gör att arbetsordningen för kommunfullmäktige behöver revideras 
för att ligga i linje med den nya kommunallagen. 
 
Ändringar i sak är markerade med streck i kanten. Text med gul över-
strykning är läsanvisningar, som kommer att tas bort när den nya utgå-
van är fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 93/2018 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reviderat förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige med änd-
ringar från arbetsutskottet antas. 
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§ 117 Dnr 2018.182 003 
 
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 
 
Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. 
 
Några av de viktigaste förändringarna i lagen är att kommunstyrelsens 
roll har stärkts, nya regler om kommunalråd har införts och nya regler om 
kommunal anslagstavla. 
 
Lagen har också fått en annan struktur och språket har moderniserats. 
 
Detta gör att reglementet för kommunstyrelsen behöver revideras för att 
ligga i linje med den nya kommunallagen. 
 
Ändringar i sak är markerade med streck i kanten. Text med gul över-
strykning är läsanvisningar, som kommer att tas bort när den nya utgå-
van är fastställd av kommunfullmäktige.  
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 94/2018 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen antas. 

 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2018-05-29  25
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 118 Dnr 2018.52 524 
 
Utbyggnad av fibernät i Frostviken, optionsområde 
 
Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå 
de kommunala bredbandsmålen, att 90% av alla hushåll och företag ska 
ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. Kommunens fiber-
utbyggnad sker i samverkan med Servanet. 
 
Hösten 2017 färdigställdes stomnätet i Frostvikenområdet vilket innebär 
att det finns fibernät från Gäddede till Stekenjokk och det är möjligt att 
ansluta kunder till nätet. 
 
Servanet har delat upp området i ett grundområde och ett optionsområde 
vid upphandling av entreprenör för utbyggnad. Kommunen har givit Ser-
vanet i uppdrag att bygga grundområdet under 2018 och uppdragit åt 
Servanet att undersöka alternativa lösningar och ta fram alternativ kalkyl 
för optionsområdet (KS §44/2018). 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 95/2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
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§ 118 forts. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Ge Servanet i uppdrag att ansluta de 11 fastigheterna inom  
optionsområdet till en beräknad kostnad på 264.000 kronor. Hela 
investeringen är arrendegrundande.  
 

2. Finansieras genom investeringsram för bredbandsutbyggnad 
2018.  

 
3. Ge Servanet i uppdrag att genomföra utbyggnaden under 2018. 

 
4. Ge Servanet i uppdrag att undersöka alternativa lösningar för 

resterande del av optionsområdet och återkomma med förslag på 
alternativ teknik inklusive kostnadsberäkning. 

 
_____ 
Beslutsexp 

Bredbandsamordaren  
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Utbyggnad av fibernät i Frostviken, optionsområde 

Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå 
de kommunala bredbandsmålen, att 90% av alla hushåll och företag ska 
ha tillgång till internet om minst 100 Mbit/s år 2020. Kommunens fiberut-
byggnad sker i samverkan med Servanet. 
 
Hösten 2017 färdigställdes stomnätet i Frostvikenområdet vilket innebär 
att det finns fibernät från Gäddede till Stekenjokk och det är möjligt att 
ansluta kunder till nätet. 
 
Servanet har delat upp området i ett grundområde och ett optionsområde 
vid upphandling av entreprenör för utbyggnad. Kommunen har givit Ser-
vanet i uppdrag att bygga grundområdet under 2018 och uppdragit åt 
Servanet att undersöka alternativa lösningar och ta fram alternativ kalkyl 
för optionsområdet (KS §44/2018). 
 
Servanet har presenterat ett förslag som innebär att 11 kunder i options-
området kan anslutas till en beräknad byggkostnad på 264.000 kronor, 
hela investeringen ingår i arrendet. Anslutning av dessa fastigheter kan 
samordnas med utbyggnad av grundområdet. I urvalet har Servanet ut-
gått från respektive fastighets avstånd till närmaste anslutningspunkt/fi-
berbrunn. Ingen hänsyn har tagits till om fastigheten är ett fritidshus eller 
fast boende. 
 
Förslaget från Servanet innebär att det finns byar inom optionsområdet 
där några fastigheter tagits med, men inte alla. De fastigheter i options-
området som inte ingår har längre avstånd till närmaste fiberbrunn vilket 
innebär högre byggkostnad och att investeringen inte är arrendegrun-
dande.  
 
Inom optionsområdet finns enstaka hushåll som ligger långt från befintlig 
fiber. För dessa hushåll kan alternativ teknik såsom radiolänk vara ett al-
ternativ till nedgrävd fiber. Servanet behöver mer tid för att utreda den 
möjligheten.  
 
Investeringsram 2018        20 mkr 
Tidigare beslut - 19,25 mkr   
Kvarstående medel     0,75 mkr 
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Områdesvis sammanställning av optionsområdet, med motivering till 
varför alla anslutningar inte kan byggas till rimlig kostnad: 
 
By/område Beställ-

ningar 
Förslag 
att an-
sluta  

Motivering  

Ankarvattsliden 3 0  Närmaste anslutningspunkt 
finns i Ankarvattnet, kanali-
sation saknas. 

Mesvattnet 5 4 Avstånd till närmaste brunn 
Blåsjösätern 2 0 Kanalisation finns, tryck-

ningar under vägtrummor 
krävs. 

Mittilia 4 2  Avstånd till närmaste brunn 
Sör-Blåsjön 4 2 Avstånd till närmaste brunn 
Blåsjöfjället 1 0  Avstånd till närmaste brunn 
Långviken 3 0   Kanalisation saknas, närm-

aste anslutningspunkt finns i 
Jormlien 

Vallåsen 3 3  
Vilrummet 2 0  Avstånd till närmaste brunn 
Vallarna 2 0  Kanalisation saknas, närm-

aste anslutningspunkt i Vallå-
sen 

Storön 2 0  Kanalisation saknas, närm-
aste anslutningspunkt vid 
Stekenjokkvägen 

Junster- 
forsen 

2 0  Kanalisation saknas, närm-
aste anslutningspunkt vid 
Stekenjokkvägen 

Jormvägen  1 0  På grund av avstånd till 
brunn, tryckning nödvändig 

Vid Strömsvä-
gen (längs väg 
342) 

13 0 Kanalisation saknas  

Summa: 47 11  
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Initierare 

Bredbandssamordnaren 
 

Förslag till beslut och motivering 

1. Ge Servanet i uppdrag att ansluta de 11 fastigheterna inom  
optionsområdet till en beräknad kostnad på 264.000 kronor. Hela inve-
steringen är arrendegrundande.  
 

2. Finansieras genom investeringsram för bredbandsutbyggnad 2018.  
 

3. Ge Servanet i uppdrag att genomföra utbyggnaden under 2018. 
 

4. Ge Servanet i uppdrag att undersöka alternativa lösningar för reste-
rande del av optionsområdet och återkomma med förslag på alternativ 
teknik inklusive kostnadsberäkning. 

 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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§ 119 Dnr 2017.368 003 
 
Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2017, § 224 om internkon-
trollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2018. Planen har upp-
rättats i samarbete med förvaltningscheferna för framtids- och utveckl-
ingsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och teknik- och ser-
viceförvaltningen.  
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 96/2018. 

  
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Tar del av uppföljningen. 

_____ 
Beslutsexp 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Kommundirektören 
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Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen den 
15 maj 2018 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2017, § 224 om internkon-
trollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2018. Planen har upprät-
tats i samarbete med förvaltningscheferna för framtids- och utvecklings-
förvaltningen, kommunledningsförvaltningen och teknik- och serviceför-
valtningen.. 
 
Följande uppföljningar skall göras den 15 maj 2018: 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 
 Praktikplatser, redovisning av antalet praktikplatser under året 
 Sjukskrivningar 
 Uppföljning av fiberutbyggnad 

 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 Regionalt yrkesvux, se bilaga 1 
 Ungdomsarbetslösheten, se bilaga 1 
 Arbetslöshet för nyanlända, se bilaga 1 
 Gymnasielagen, se bilaga 1 

 
 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten 
 Inköp 
 Färdtjänst: 535 aktiva tillstånd varav 160 stycken åker med specialfor-

don. Hittills i år har det inkommit 102 ansökningar. Första kvartalet 
2018 totala kostnad är  1 719 403 kronor vilket är en fördyrning sen 
första kvartalet 2017 på 115 000 kronor.  

 
Kommunstyrelsen, övrigt 
 Frostviksskolan har nyligen beslutats om i kommunstyrelsen och är 

därför inte med. 
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Redovisning av uppföljningarna 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 

Socialnämnden, miljö- och byggnämnden, barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden och gemensam nämnd för närvård i Frostviken har alla upprät-
tat internkontrollplaner.  
 
Socialnämnden genomför uppföljningar av internkontrollplanen löpande 
under året beroende på vilken del som följs upp. 
 
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken gör uppföljningar löpande 
under året av de olika delarna i planen.  
 
Internkontrollen för miljö- och byggnämnden under 2017 gällde 
uppföljning av handläggningstider för "mängdärenden”. För att nämnden 
ska ges en bild av resursanvändningen för ”mängdärenden” i relation till 
”sällanärenden” och därmed kunna göra bedömningen av hur resurserna 
på avdelningen bäst ska användas.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har löpande redovisat sin intern-
kontrollplan. Under 2017 reviderades planen. 
 
Praktikplatser 

Hittills under 2018 har 29 personer haft praktikplats en arbetsplats har 
tackat nej.  
 

Sjukskrivningar 

Under perioden 20180101-180504 har det varit totalt 80 sjukskrivningar av 
dessa är 10 män och 70 kvinnor. Av dessa ser fördelningen ut enligt nedan: 
100% 59 stycken 
75% 3 stycken 
50% 11 stycken 
25% 7 stycken 
 

Uppföljning av fiberutbyggnad 

Redovisning per den 23 april 2018 är 648 villor och 70 företag anslutna. 
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Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Se bilaga 1 
 
 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten 

Nöjdhet med maten enligt ”Happy or not” för skolan 

Vattudal/Hedenvind  76% 
Bredgårds skola  64% 
Hjalmar Strömmer  61% 
Backe   68% 
Hoting   80% 
Tåsjö   79% 
Gäddede   66% 
Hammerdal   69% 

 
 
Inköp 

Efter några år av bara sporadiska köptrohetskontroller tog vi under 2017 
ett omtag i kontrollerna och beslutade om en plan för 4-6 kontroller per år 
av de avtal som har många avropare och därför kan ha brister i köptro-
heten. 
 
Vi har inte hunnit med alla som har varit planerade fram till april 2018 
men följande har vi utfört: 
 
Avtalsområde  Köptrohet   Kommentar 
TV, digitalboxar, 
DVD, mm    58 %  Ett stort felköp som drar ner 

 totalen. 
Möbler och belysning 87,61 %   
Gymnastik-sport och 
lekredskap   68,51 %  

Hobby- och 
lekmaterial   67,5 %  Nästan enbart skolan 
 
Generellt kan man säga att det inte bara är felköp utan även många fel-
konteringar, att det bokförs varor på dessa konton som inte ska bokföras 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 4 av 4 
Datum 
2018-05-03 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2017.368 003 

Utredare/handläggare 
Inez Wiberg 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
där (de räknas inte in totalen). Det är troligen detsamma åt andra hållet, 
att det finns inköp inom området som är bokförda på andra konton men 
vi letar inte reda på det i kontrollen, det finns det inte tid och resurser till. 
Vi har konton i kontoplanen som ska passa mot våra avtalsområden och 
då tar vi för givet att de används på rätt sätt. 
 
Det vi också kan se är att det är felinköp gjorda av de som inte är utsedda 
beställare och att man har valt att köpa dyrare från annan leverantör än 
vad det skulle ha kostat hos den avtalade leverantören. 
 
Köptrohetskontrollerna skickas till förvaltningscheferna med kommenta-
rer för de flesta avvikelser (felkonterat, billigare på avtal, ej beställare). 
 
Slutligen kan jag konstatera att det är alldeles för låg köptrohet. Det här 
behöver följas upp på ett bättre sätt och det behöver också ges förutsätt-
ningar att inte kunna göra felinköp. Jag rekommenderar att vi investerar i 
ett e-handelssystem så småningom och anställer en controller som kan 
kontrollera både leverantörer och oss själva. 
 
 
Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningarna. 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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Uppföljning av internkontrollplan 2018 Bilaga 1  

1. Regionalt yrkesvux 2018 
Genomförande och resultat för regionalt yrkesvux 
 
Kommunerna i länet har gjort en gemensam ansökan till Skolverket om 
statsbidrag för platser inom yrkesvux under 2018. Totalt har länet tillde-
lats 421 helårsplatser motsvarande 21 350 000 kr. För varje genomförd 
plats med statsbidrag ska kommunen med egna medel finansiera lika 
många platser. Det betyder att beräkningen är att det ska genomföras yr-
kesvuxutbildning motsvarande minst 842 helårsplatser i länet under 2018.  
 
Under 2017 genomfördes totalt 645 platser i länet, varav hälften med 
kommunala medel. I Strömsunds kommun genomfördes 36 platser, varav 
hälften med kommunal medfinansiering.  
 
För Strömsunds kommun beräknas behovet under 2018 vara totalt 75 
platser inom yrkesvux, varav hälften ska finansieras med kommunala me-
del. Det är, med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna, osäkert om 
vi kan uppnå den volymen.  
 
Den 1 april 2018 fanns 53 deltagare, varav 45 kvinnor och 8 män, inom yr-
kesvux i Strömsunds kommun. Antalet deltagare motsvarar inte alltid an-
talet helårsplatser då vissa utbildningar genomförs under kortare tid än 
ett år. 
 
2. Ungdomsarbetslösheten  
Uppföljning av DUA-överenskommelsen med Arbetsförmedlingen  
(DUA – Delegationen för unga och nyanlända till arbete) 
 
Syftet med överenskommelsen mellan Strömsunds kommun och Arbets-
förmedlingen, som tecknades 2015-11-30, är att genom samverkan, utifrån 
lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 
 
Målet är att minska antalet unga i åldersgruppen 16-24 år, som varken ar-
betar eller studerar, med minst 15 personer per år till och med 2019, uti-
från målgruppen som den 30 november 2015 var ca 160 unga.  
 
DUA-överenskommelsen har varit utgångspunkt för vårt gemensamma 
arbete.  
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Vi har jobbat med frågor kring 
• samlokalisering 
• samverkan kring bristyrken 
• gemensamma kartläggningar 
• stöd i studierna för de vuxna 
• utveckling av insatser som särskilt främjar de unga nyanländas möjlig-

het att etablera sig i arbetslivet 
 
Arbetsförmedlingens statistik visar följande förändring av ungdomsar-
betslösheten för åldern 16-24 år; 
 
Tidpunkt Antal personer Andel av registrerad arbetskraft 
2016-01-01 155  21,5%  
2018-01-01 109   16,6%  
 
Målet med en minskning av minst 15 personer per år är således nått.  
 
3. Arbetslöshet för nyanlända 
Uppföljning av avtalet med Arbetsförmedlingen 
 
Arbetsförmedlingen och Strömsunds kommun har utformat en överens-
kommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering. Den un-
dertecknades i februari 2018 och gäller till och med 2022-12-31. DUA be-
dömer i sin återkoppling att överenskommelsen utgör en mycket god 
grund för samverkan om nyanländas etablering och anger att överens-
kommelsen kan komma att lyftas fram som ett inspirerande exempel i 
Dua:s verksamhet.  
 
Syftet med överenskommelsen är att genom fördjupad samverkan, enligt 
den lokala modell som vi tagit fram, påskynda nyanländas etablering på 
den svenska arbetsmarknaden. Det övergripande målet är att förkorta eta-
bleringstiden. 
 
Målgruppen är 
 

 nyanlända individer över 20 år som ska etablera sig på den 
svenska arbetsmarknaden (exkl asylsökande) 

 unga nyanlända 16-24 år som inte har en fullföljd gymnasieutbild-
ning (exkl asylsökande) 

 utrikes födda 20 – 64 år som trots en längre tid i Sverige inte etable-
rat sig på arbetsmarknaden  
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Analysen av komptensförsörjningsbehovet i Strömsunds kommun och 
målgruppens sammansättning har legat till grund för slutsatser och be-
skrivningar av hur verksamheten i samverkan ska bedrivas och organise-
ras.  
 
Den lokala modellen innehåller fem spår med kortare yrkesutbildningar 
som avser att utbilda nyanlända och andra för de identifierade bristyr-
kena. Spåren har utformats i samverkan med privata och offentliga ar-
betsgivare och arbetstagare.  
 
Spår Start under 2018 
Sjukvårdsbiträde Mars  
Köksbiträde Maj  
Industrispåret Aug  
Arbete inom barnomsorgen Aug 
Spår för kortutbildade Har påbörjats i projektet Öppen Arena 

 
Överenskommelsen innehåller också en beskrivning av hur kommunen 
och Arbetsförmedlingen gemensamt avser att stödja de unga nyanlända 
som inte har en fullföljd gymnasieutbildning i syfte att fullfölja en gymna-
sieutbildning och etablera sig på arbetsmarknaden. 
 
Det pågående arbetet leds och följs upp i den lokala styrgruppen och via 
de arbetsgrupper som bildats för genomförandet. 
 
4. Gymnasielagen 
Uppföljning av tillämpning och effekter av gymnasielagen 
 
Den gymnasielag som gäller idag är komplicerad och innehåller många 
faktorer som påverkar om man kan få uppehållstillstånd för gymnasi-
estudier. Regler ser olika ut för asylsökande och för den som har ett tids-
begränsat uppehållstillstånd som han eller hon vill förlänga. Reglerna är 
också beroende på om det gäller ett ensamkommande barn, om studierna 
bedrivs på ett nationellt program eller på ett introduktionsprogram och i 
vissa fall när första ansökan om asyl inkom.  
 
Vi känner till några ungdomar som ansökt om uppehållstillstånd för 
gymnasiestudier enligt gymnasielagen och även några som beviljats  
uppehållstillstånd enligt lagen. 
 
Gymnasielagen kan komma att förändras i närtid och vi följer den fort-
satta utvecklingen.  
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§ 119 Dnr 2018.185 141 
 
Statligt stöd för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen 
 

Regeringen har pekat ut 39 kommuner som ska få statligt stöd för att för-
bättra näringslivsklimatet i kommunen. 
 
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att fördela 70 miljoner kronor un-
der åren 2018-2020 till 39 kommuner i stödområde A för att förbättra 
kommunernas företagsklimat. Respektive kommun kommer att tilldelas 1 
760 000 kronor per år under denna period. Syftet är att stärka kommuner-
nas förutsättningar att stödja näringslivet och delta i olika utvecklingspro-
jekt.  
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 97/2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Att kommundirektör får i uppdrag att ansöka om medlen 

2. Att Strömsunds utvecklingsbolag får i uppdrag att ha en samord-
nande roll för kommunkoncernen i verkställandet av åtgärderna 

 
_____ 
Beslutsexp 

Strömsunds utvecklingsbolag  
Kommundirektören  
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Statligt stöd för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen 
 
Sammanfattning av ärendet  

Regeringen har pekat ut 39 kommuner som ska få statligt stöd för att för-
bättra näringslivsklimatet i kommunen. 
 
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att fördela 70 miljoner kronor un-
der åren 2018-2020 till 39 kommuner i stödområde A för att förbättra 
kommunernas företagsklimat. Respektive kommun kommer att tilldelas 1 
760 000 kronor per år under denna period. Syftet är att stärka kommuner-
nas förutsättningar att stödja näringslivet och delta i olika utvecklingspro-
jekt.  
 
Initierare  

Kommundirektören  
 
Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen beslutar att Strömsunds utvecklingsbolag får i upp-
drag att ha en samordnande roll för kommunkoncernen i verkställandet 
av åtgärderna 
 
Underskrift 

 
 
……………………………                        ……………………………. 
 
Anneli Svensson                                       Björn Amcoff   
Kommundirektör                                     VD Strömsunds utvecklingsbolag 
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Beskrivning av ärendet 
 
Nuläge näringslivet Strömsund:  
 
Näringslivet i Strömsund står inför några stora utmaningar både akut och 
på längre sikt. Kompetensförsörjning, boende, bredband/digitalisering, 
kompetensutveckling är de punkter som tydligast framkommer vid dis-
kussioner med företagare. Dessa punkter gäller också i hög grad för kom-
munen som arbetsgivare. 
 
Med de resurser som nu regeringen ger så kan vi aktivt arbeta med frågor 
som näringslivet och kommunen verkligen kan ha nytta av både på kort 
och på lång sikt.  
 
De projekt som vi har kommit fram till som högst prioriterade och som vi 
i första hand bör satsa på är följande:   
 
Bredband/ digitalisering 
En fortsatt tjänst som bredbandssamordnare under 2019-2020 är oerhört 
viktigt för att kunna ge bredband till hela kommunen. Tjänsten ska också 
arbeta med att ge kunskap till en utvecklad förmåga att utnyttja ny tek-
nik.  
 
Heja Strömsund 
Projektet Heja Strömsund som syftar till att hitta kompetens utanför kom-
munen både till det privata näringslivet och Strömsunds kommun är en 
viktig del för att på ett proffsigt och långsiktigt sätt skapa förutsättningar 
för att klara kompensförsörjningen.  
 
Förprojektering/ detaljplaner Frostviken  
Besöksnäringen i Frostviksområdet är en viktig del av näringslivet. En 
stor utmaning är att skapa fler boenden för att därigenom öka besöksantal 
och möjliggöra för företag att växa. Kommunen skall ta fram skarpa för-
slag för att antingen privatpersoner eller större exploatörer skall kunna 
bygga nytt turistboende. Dom här planerna kan ske både på kommunens 
mark och andra intressenters mark. 
 
Förprojektering/ detaljplaner Strömsund Hammerdal 
Ett problem vid rekryteringar och för att lyckas locka nya invånare är bo-
ende. Strömsunds hyresbostäder AB arbetar för att bygga nytt boende 
både i Hammerdal och Strömsund. Det är viktigt att dessa bostäder blir 
verklighet men det är ett annat behov som ofta kommer upp vid diskuss-
ioner med människor som är intresserade att flytta hit. Detta är attraktiva 
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tomter för nybyggnation. Framförallt är det strandnära tomter som är 
klara för nybyggnation som efterfrågas. Kommunen ska ta fram aktuella 
områden och skapa detaljplaner för att vi ska kunna erbjuda tomter till 
intresserade. Strandskyddet är en fråga där vi måste ta diskussionen med 
bla. länsstyrelsen för att hitta dom mest attraktiva områdena. 
 
Kompetensutveckling/Kompetensförsörjning 
Behovet av kompetensutveckling är stort hos våra företag och då främst 
de mindre. Även kommunen har behov av kompetensutveckling vad gäl-
ler arbetet med företagskontakter. 
 
Några exempel på utbildningar som diskuterats och som kan bli aktuella 
är SKLs utbildning, Förenkla helt enkelt, för kommunala tjänstemän. In-
dustrisvenska för att underlätta för nysvenskar att bli anställningsbara, 
ekonomiutbildningar för små företag, marknadsföring för små företag. 
Behov finns att erbjuda riktade sommarjobb/praktikplatser till yrkeskate-
gorier som är viktiga att uppmuntra och motivera att stanna i kommunen 
och näringslivet i Strömsunds kommun. 
 
Information från Suab  
Att på ett snabbt och effektivt sätt nå företagen för att kunna ge informat-
ion är mycket viktigt. Suab bör uppgradera sitt CRM-system för att bli ef-
fektivare i arbetet med information till företagen. 
 
Resursförstärkning Företagsstöd 
Att kunna utnyttja de möjligheter till bla. investeringsstöd är mycket vik-
tigt för att våra företag ska kunna växa och därigenom skapa fler arbets-
tillfällen. Under åren 2018-2019 ska Suab förstärka med en 25% tjänst som 
ska informera och hjälpa företag med dom här frågorna. 
 
Handelsplats Strömsund Fontänparken. 
En Leaderansökan ska lämnas in för att utveckla fontänparken och där-
med göra Strömsunds centrum attraktivare.  
 
Förstärkning skyltning/ infotavlor 
Vi måste förbättra kommunens information till framförallt turister för att 
få dom att hitta våra besöksmål. Genom information kan vi få besökare 
att stanna och förhoppningsvis övernatta ett eller flera dygn vilket ger 
högre omsättning för våra företag. 
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Arbetsmässa 
För att sprida kunskap om våra företag planeras en arbets/företagsmässa 
i Dunderhallen under 2019. Syftet är att visa upp kommunens företag och 
visa de möjligheter som finns hos våra företag. 
 
Det kommer vara viktigt att vi under de här åren är lyhörda för vad som 
är viktigt för att förbättra näringslivsklimatet. Flexibilitet och snabba be-
slutsvägar kommer vara en framgångsfaktor i arbetet med de här resur-
serna. 
 
Löpande utvärdering och vid behov omprioritering kan bli nödvändigt. 
Återrapportering om aktiviteter och utfall kommer ske till Tillväxtverket i 
februari varje år.  
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§ 120 Dnr 2017.368 003 
 
Ansökan om att bli ambassadör för Strömsunds kommun 
 
Emil Martinsson Hall-Håxåsen, ansöker om att få bli ambassadör för 
Strömsunds kommun. Martinsson har haft stora skytteframgångar. 
 
Meriterna har vuxit till sig under åren: 
4:e plats OS Aten 2004 
VM 6 guld 5 silver 4 brons 
EM 5 guld 9 silver 10 brons 
SM 91 guld 33 silver 11 brons 
 
Siktet är inställt på framtiden med tävlingar som: 
2018 EM i Ungern.  
2018 VM i Sydkorea. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 98/2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Strömsunds kommun tecknar avtal med Emil Martinsson för ett 
belopp på 25 000 kronor för marknadsföring av Strömsunds kom-
mun.  

2. Kommundirektören får i uppdrag att utforma avtalet.  
 

3. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2018 
 
_____ 
Beslutsexp 

Emil Martinsson 
Kommundirektören 
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Ambassadör för Strömsunds kommun. 

Sammanfattning av ärendet  

Emil Martinsson, ansöker om att få bli ambassadör för Strömsunds kom-
mun. 
 
Initierare 

Anneli Svensson, kommundirektör 
 
Beslutet skickas till 

Kommundirektör 

Förslag till beslut och motivering 

1. Strömsunds kommun tecknar avtal med Emil Martinsson för ett 
belopp på 25 000 kronor för marknadsföring av Strömsunds kom-
mun.  

2. Kommunchefen får i uppdrag att utforma avtalet.  
 

3. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2018. 
 

 
 
 Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
Viktor Sjödin, kanslisekreterare 
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Beskrivning av ärendet 

Emil Martinsson, ansöker om att få bli ambassadör för Strömsunds kom-
mun. Martinsson har haft stora skytteframgångar.  
  
Meriterna har vuxit till sig under åren: 4:e plats OS Aten 2004, VM 6 guld, 
5 silver, 4 brons, EM 5 guld, 9 silver, 10 brons och SM 91 guld 33 silver 11 
brons.  
  
Siktet är inställt på framtiden med tävlingar som:  
2018 EM i Ungern.   
2018 VM i Sydkorea under augustimånad.  
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§ 121 Dnr 2017.368 003 
 
Stråk och noder Jämtlands län 
 
Kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Strömsund, Berg och Härjedalen 
har möjligheten att, tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, söka 
medel i Tillväxtverkets utlysning Tillväxtskapande samhällsplanering.  
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 99/2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Strömsunds kommun deltar i projektet Stråk och noder. 

2. Strömsunds kommun avsätter medel i form av arbetad tid, enligt  
utarbetad finansieringsmodell. Totalt 25 000 kronor under peri-
oden 2018-2020. 

_____ 
Beslutsexp 

Region Jämtland Härjedalen 
Länets kommuner 
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Stråk och noder Jämtlands Län 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Strömsund, Berg och Härjedalen 
har möjligheten att, tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, söka 
medel i Tillväxtverkets utlysning Tillväxtskapande samhällsplanering. 
 
Initierare 

Anneli Svensson, kommundirektör 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Miljö- och byggavdelningen  
 

Förslag till beslut och motivering 

1. Strömsunds kommun deltar i projektet Stråk och noder. 

2. Strömsunds kommun avsätter medel i form av arbetad tid, enligt 
utarbetat finansieringsmodell. Totalt 25 000 kronor under perioden 
2018-2020. 

 
 
 Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
Viktor Sjödin, kanslisekreterare 
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Beskrivning av ärendet 

Jämtlandstråket  - arbete med den gemensamma bostad och arbetsmark-
nadensmarknaden.  
 
Inlandstråket (E45 och Inlandsbanan med omland)- ta fram analyser för 
boende, arbetsmarknad och kommunikationer med fokus på kunskaps-
uppbyggnad och analyser samt GIS-presentationer.  
 
Båda delarna i projektet syftar till att underlätta näringslivets kompetens-
försörjning samt nyetableringar även i länets noder i de glesare struk-
turerna.   
 
Projektet kommer att ta fram analyser, metoder och modeller och skapa 
förankring av dessa för ett långsiktigt utvidgat samarbete mellan de be-
rörda kommunernas näringslivs-, plan- och samhällsbyggnadsfunktioner 
samt andra myndigheter. 
Regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen har fattat ett 
positivt beslut om att gå in med 1:1-medel. 
 
Ekonomi 

 
 
 

 

 

  

Finansieringstyp Finansiär 2018 2019 2020           Totalt

Offentl  kontanfinansiering Region JH via 1:1-medel 150 000 450 000 200 000 800 000

Offentlig finansiering 

arbetad tid
Åre kommun, nedlagd tid

10 000 10 000 10 000 30 000

Krokoms kommun, nedlagd tid 10 000 15 000 10 000 35 000

Östersunds kommun, nedlagd tid 15 000 25 000 20 000 60 000

Strömsunds kommun, nedlagd tid 5 000 10 000 10 000 25 000

Bergs kommun, nedlagd tid 5 000 10 000 10 000 25 000

Härjedalens kommun, nedlagd tid 5 000 10 000 10 000 25 000

50 000 80 000 70 000 200 000

Projektmedel Tillväxtverket 110 000 510 000 380 000 1 000 000

Total finansiering 310 000 1 040 000 650 000 2 000 000
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§ 122 Dnr 2018.209 041 
 
Prognos per 30 april 2018 för kommunstyrelsen 
 
Redovisning lämnas över prognoser per 30 april 2018 för kommunstyrel-
sens verksamheter, inkl uppföljning av inriktnings- och effektmål. 
 

 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att besluta enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner 
prognoserna och måluppföljningen per 30 april 2018 för alla verk-
samheter inom kommunstyrelsen. 

2. Verksamhet med prognostiserat underskott ska analysera under-
skottet samt föreslå nödvändiga åtgärder för att bedriva verksam-
heten inom tilldelad budget. 

_____ 
Beslutsexp 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Strömsunds turism 
Kommundirektören 
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datum 
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Förvaltning 
Alla förvaltningar under kommunstyrelsen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Ekonomichef 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Prognos per 30 april 2018 för kommunstyrelsen  

Redovisning lämnas över prognoser per 30 april 2018 för kommunstyrelsens 
verksamheter, inkl uppföljning av inriktnings- och effektmål. 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner progno-
serna och måluppföljningen per 30 april 2018 för alla verksamheter inom 
kommunstyrelsen.  Verksamhet med prognostiserat underskott ska analy-
sera underskottet samt föreslå nödvändiga åtgärder för att bedriva verksam-
heten inom tilldelad budget. 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
Bilagor 
Verksamhetsprognos kommunstyrelsens verksamheter per april 2018 
Måluppföljning per april 2018, kommunstyrelsen 

Verksamhets-

prognos 
tkr april 2018

Kommunstyrelse  -3 209
Kommunstyrelse 633
Kommunledningsförvaltning -231
Teknik- och serviceförvaltning -2 797
Strömsund turism -251
Framtids- och utvecklingsförvaltning -563

Resultat- Resultatpå-

Affärsverksamhet AVA progn apr verkan kn

Avfall 0 0
Vatten och avlopp 0 652
Summa 0 652



Uppföljning av inriktnings- och effektmål per april 2018 
 

 
Kommunfullmäktige har i juni 2017 fastställt övergripande mål för 2018: 
 Fortsatt god ekonomisk hushållning 
 Utvecklad samverkan med näringslivet 
 Attraktiv kommun med hög livskvalitet 
 Motverka ungdomsarbetslöshet 
 Utveckling av framtidens skola 

 Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och 
folkhälsofrågor 

 Utvecklad dialog med kommun-
invånarna 

 Integration av nya kommuninvånare 
 Ökad jämställdhet och tillgänglighet 

 
Kommunstyrelsen 
 

 
Kommunledningsförvaltningen 

Inriktningsmål 2018 Effektmål 2018 Resultat per april 2018 Nivå 
God service och 
tillgänglighet i 
kommunhuset. 

Strömsunds kommun ska 
tillhöra de 25 % bästa 
kommunerna i riket när det 
gäller att få svar inom två 
arbetsdagar på en enkel fråga 
via mejl. 

Redovisas per december  

Strömsunds kommun ska 
tillhöra de 25 %bästa 
kommunerna i riket när det 
gäller att få svar direkt på en 
enkel fråga via telefon 

Redovisas per december  

Strömsunds kommun ska 
tillhöra de 25 %bästa 
kommunerna i riket när det 
kommer till upplevelsen av 
gott bemötande vid kontakt 
med kommunen per telefon. 

Redovisas per december  

 

 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Inriktningsmål 2018 Effektmål 2018 Resultat per april 2018 Nivå 
Energiförbrukningen 
ska minska. 

Energiförbrukningen ska 
minska med 5 % inom VA-
verksamheten jämfört med 
2015. 

Förbrukningen har ökat med 
10,8 %  

Ej 
uppfyllt 

Analys och kommentar:  
Orsaker till detta som vi ser är bland annat renovering av Strömsunds reningsverk, där nuvarande 
process är mer elförbrukande än den gamla. Många av våra anläggningar har gamla och slitna 
pumpar vilket gör dem ineffektiva och de står och går mycket. Det har även varit kallare första 
kvartalet 2018 än 2015 

 

  



 
Strömsund turism 

Inriktningsmål 2018 Effektmål 2018 Resultat per april 2018 Nivå 
Öka beläggningen på 
Strömsunds camping 
med 2 %. 

En beläggning på 28 000 
gästnätter. 

Redovisas per december  

Öka antalet besök på 
Strömsunds turist-
byrå/Folkets Hus. 

Fler besökare än året innan. 
Folkets Hus hade 21 579 besök under 
2017. 

Redovisas per december  

Ökat antal unika 
besök på vildmarks-
vagen.se 

Fler besökare än året innan. 
Under 2017 registrerades 189 000 
unika besök. 

Redovisas per december   

 

 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Inriktningsmål 2018 Effektmål 2018 Resultat per april 2018 Nivå 
Inflyttningen ska öka. Strömsunds kommun ska ha 

ett positivt flyttnetto 2018. 
Flyttnetto per april är +24 
(+12 kvinnor, +12 män) 

Uppfyllt 

Alla flickor och 
pojkar inom 
gymnasieskolan ska 
klara 
kunskapskraven. 

Den genomsnittliga betygs-
poängen för flickor och 
pojkar som avslutar sin ut-
bildning på gymnasieskolan 
ska överstiga riksnivån. 

Redovisas per december  

Skillnaderna i den genom-
snittliga betygspoängen 
mellan flickor och pojkar som 
avslutar sin utbildning i 
gymnasieskolan ska minska. 

Redovisas per december  

Andelen flickor och pojkar 
som uppnår gymnasie-
examen ska överstiga 
riksnivån. 

Redovisas per december  

Andelen flickor och pojkar på 
Introduktionsprogrammen 
som uppnår behörighet till 
Nationella program senast 
det år de fyller 19 år ska 
kontinuerligt öka. 

Redovisas per december  

Integration av nya 
kommuninvånare. 

 

Resurscentrum för integ-
ration (RCI) ska genomföra 
välkomstsamtal med alla 
nyanlända flickor och pojkar. 

Redovisas per december  

RCI ska genomföra 
informationsinsatser riktade 
till föreningar, allmänhet, 
arbetsplatser m.m. minst en 
gång per månad. 

Redovisas per december  

RCI ska genomföra integrat-
ionsfrämjande gruppaktivite-
ter för nyanlända t ex 
temamöten, föräldragrupp, 
fördjupad samhällsoriente-
ring för nyanlända. 

Redovisas per december  



WƌŽŐŶŽƐƌĂƉƉŽƌƚ
�Ɖƌŝů�ϮϬϭϴ

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞ
�WƌŽŐŶŽƐ�ϭϴϬϰ͗�WƌŽŐŶŽƐƚŝƐĞƌĂƚ�ƌĞƐƵůƚĂƚ�ĨƂƌ�<^�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ�ƚŽƚĂůƚ�ćƌ�нϲϯϮ�ƚŬƌ͘��^Žŵ�ĞǆĞŵƉĞů�ůćŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�
ĨƂƌƚƌŽĞŶĚĞǀĂůĚĂ͕�ĐĂ�ϮϬϬ�ƚŬƌ͕�ϭϬϬ�ƚŬƌ�ŝ�ƂǀĞƌƐŬŽƚƚ�ŝŶŽŵ�ćŶĚĂŵĊůĞŶ�ŵĂƌŬŶĂĚƐĨƂƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ƉƌŽũĞŬƚ͕�ϭϬϬ�ƚŬƌ�
ƂǀĞƌƐŬŽƚƚ�ŝŶŽŵ�ŶćƌŝŶŐƐůŝǀ�ĚĊ�ďƵ�ĨƂƌ�ĨƂƌƐŬŽůĞƐƚƵĚŝĞƌ�ƚƌŽůŝŐƚǀŝƐ�ŝŶƚĞ�ŶǇƚƚũĂƐ�ĨƵůůƚ�Ƶƚ͘���/�ďĞƌćŬŶĂƚ�ƌĞƐƵůƚĂƚ�ŝŶŐĊƌ�Ăƚƚ�
ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌ�<^�ŽĨƂƌƵƚƐĞĚĚĂ�ŽĐŚ�<^�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐƉŽƚƚ�ŶǇƚƚĂƐ�ĨƵůůƚ�Ƶƚ͘�

ϭ�<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϲ�ϱϴϮ ϲ�ϯϴϱ ϭϵϳ
ϲ�ϱϴϮ ϲ�ϯϴϱ ϭϵϳEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϭ

Ϯ�<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞ͕Ğũ�ƉŽůŝƚŝƐ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϮϬϬ ͲϮϰϵ ϰϵ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱ�ϴϯϳ ϱ�ϱϴϱ ϮϱϮ

ϱ�ϲϯϳ ϱ�ϯϯϲ ϯϬϭEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�Ϯ

ϵϭ�>ŽŬĂůĞƌ͕�ŽƵƚŚǇƌĚĂ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϯ�ϮϮϳ Ϯ�ϮϮϳ Ϭ
Ϯ�ϮϮϳ Ϯ�ϮϮϳ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϵϭ

ϵϮ�>ŽŬĂůĞƌ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭϬ�ϲϱϴ ϭϬ�ϳϮϰ Ͳϲϲ

ϭϬ�ϲϱϴ ϭϬ�ϳϮϰ ͲϲϲEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϵϮ
ϵϱ�DĂƌŬŶĂĚƐĨƂƌŝŶŐ�Ž�ŝŶĨŽƌŵĂƚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭ�ϭϰϬ ϭ�ϬϵϬ ϱϬ
ϭ�ϭϰϬ ϭ�ϬϵϬ ϱϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϵϱ

ϵϴ�WƌŽũĞŬƚ͕�<Ɛ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϲϯϬ ϱϴϬ ϱϬ

ϲϯϬ ϱϴϬ ϱϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϵϴ
ϯϱϬ�EćƌŝŶŐƐůŝǀ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϳ�ϵϴϭ ϳ�ϴϴϭ ϭϬϬ
ϳ�ϵϴϭ ϳ�ϴϴϭ ϭϬϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϯϱϬ

ϯϳϬ�ZćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭϳ�ϭϮϵ ϭϳ�ϭϮϵ Ϭ
ϭϳ�ϭϮϵ ϭϳ�ϭϮϵ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϯϳϬ

ϯϵϭ�^ćŬĞƌŚĞƚƐƐĂŵŽƌĚŶŝŶŐ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϯϵϭ

ϱϭ�ϵϴϰ ϱϭ�ϯϱϭ ϲϯϯEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞ

hƚƐŬƌŝǀĞƚ�ϮϬϭϴͲϬϱͲϭϰ�ϭϭ͗Ϭϱ͗Ϯϰ ^ŝĚĂ�Ϯ�Ăǀ��ϮϮ



WƌŽŐŶŽƐƌĂƉƉŽƌƚ
�Ɖƌŝů�ϮϬϭϴ

<ŽŵŵƵŶůĞĚŶŝŶŐƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ
�/ĚĂŐ�ĨŝŶŶƐ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƐŽŵ�ŝŶƚĞ�ćƌ�ĚĞďŝƚĞƌĂĚĞ�Ƶƚ�ƚŝůů�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌŶĂ�ćŶŶƵ͘���ƵĚŐĞƚũƵƐƚĞƌŝŶŐ�ďĞŚƂǀĞƌ�ĊƚŐćƌĚĂƐ�
ĨƂƌ�ĚĞƐƐĂ�ƉŽƐƚĞƌ�ƐŽŵ�ŐćůůĞƌ�ŽůŝŬĂ�ǀĞƌŬƚǇŐ�ŽĐŚ�ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚƂƌĞŶ͘�hŶĚĞƌ�ĨũŽů�ĊƌĞƚ�ŚĂĚĞ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�Ğƚƚ�
ƂǀĞƌƐŬŽƚƚ�ďů�Ă�ƵƚŝĨƌĊŶ�Ăƚƚ�ƚŝůůƐćƚƚŶŝŶŐ�Ăǀ�,Z�ĐŚĞĨ�ŝŶƚĞ�ďůĞǀ�Ăǀ�ŽĐŚ�ǀĂŬĂŶƚĂ�ƚũćŶƐƚĞƌ�ƵŶĚĞƌ�ƌĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞŶ͘�
EƵ�ćƌ�ƉĞƌƐŽŶĂůƐƚǇƌŬĂŶ�ĨƵůůƚ�Ƶƚ͘�ZĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐ�ƵƚŝĨƌĊŶ�ƉƌŽũĞŬƚĞƚ�ZĂŐƵŶĚĂ�ŬŽŵŵĞƌ�Ăƚƚ�ďĞŚƂǀĂƐ͘�WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ćƌ�Ğƚƚ�
ƵŶĚĞƌƐŬŽƚƚ�ŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞ�Ϯϯϭ�ƚŬƌ͘�ĂƉƌŝů�ͬŝƐ

ϵϯ�&ĂĐŬů�ĂŶƐƚ�ŵ�Ĩů �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭ�ϳϰϲ ϭ�ϳϰϲ Ϭ

ϭ�ϳϰϲ ϭ�ϳϰϲ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϵϯ
ϵϰ��ŶƉĂƐƐŶŝŶŐ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱϬϬ ϱϬϬ Ϭ
ϱϬϬ ϱϬϬ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϵϰ

ϵϲ�&ƂƌĞƚĂŐƐŚćůƐŽǀĊƌĚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭ�ϴϴϮ ϭ�ϴϴϮ Ϭ
ϭ�ϴϴϮ ϭ�ϴϴϮ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϵϲ

ϵϳ�>ƂŶĞďŝĚƌĂŐ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭ�ϬϬϬ ϭ�ϬϬϬ Ϭ
ϭ�ϬϬϬ ϭ�ϬϬϬ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϵϳ

ϭϬϬ�<ĂŶƐůŝ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϵϴϭ Ͳϵϴϭ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱ�ϰϲϲ ϱ�ϰϲϲ Ϭ

ϰ�ϰϴϱ ϰ�ϰϴϱ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϭϬϬ

ϭϭϬ�WĞƌƐŽŶĂů �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϯ�ϱϮϰ ϯ�Ϭϴϭ Ͳϱϱϳ
Ϯ�ϱϮϰ ϯ�Ϭϴϭ ͲϱϱϳEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϭϭϬ

ϭϭϮ�>ƂŶĞŬŽŶƚŽƌ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϭϱϯ ͲϮϵϯ ϭϰϬ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϯ�ϰϰϵ ϰ�ϭϳϬ ͲϳϮϭ

ϯ�Ϯϵϲ ϯ�ϴϳϳ ͲϱϴϭEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϭϭϮ
ϭϭϯ��ĞŵĂŶŶŝŶŐƐĞŶŚĞƚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭ�ϮϬϬ ϭ�ϯϲϳ Ͳϭϲϳ
ϭ�ϮϬϬ ϭ�ϯϲϳ ͲϭϲϳEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϭϭϯ

ϭϮϬ��ŬŽŶŽŵŝ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϱϰϱ Ͳϱϯϱ ͲϭϬ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱ�ϳϴϵ ϱ�ϳϳϱ ϭϰ

ϱ�Ϯϰϰ ϱ�ϮϰϬ ϰEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϭϮϬ
ϭϰϬ�'ĞŵĞŶƐĂŵŵĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�<>& �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϳϰϯ Ͳϳϰϯ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱ�ϲϬϱ ϰ�ϱϯϲ ϭ�Ϭϲϵ

ϰ�ϴϲϮ ϯ�ϳϵϯ ϭ�ϬϲϵEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϭϰϬ

ϯϱϭ�,ĞŵƐćŶĚŶŝŶŐ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϮϮϬ ͲϮϮϬ Ϭ

hƚƐŬƌŝǀĞƚ�ϮϬϭϴͲϬϱͲϭϰ�ϭϭ͗Ϭϱ͗Ϯϰ ^ŝĚĂ�ϯ�Ăǀ��ϮϮ



WƌŽŐŶŽƐƌĂƉƉŽƌƚ
�Ɖƌŝů�ϮϬϭϴ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϰϰϬ ϰϰϬ Ϭ
ϮϮϬ ϮϮϬ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϯϱϭ

Ϯϲ�ϵϱϵ Ϯϳ�ϭϵϬ ͲϮϯϭEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�<ŽŵŵƵŶůĞĚŶŝŶŐƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ

hƚƐŬƌŝǀĞƚ�ϮϬϭϴͲϬϱͲϭϰ�ϭϭ͗Ϭϱ͗Ϯϰ ^ŝĚĂ�ϰ�Ăǀ��ϮϮ



WƌŽŐŶŽƐƌĂƉƉŽƌƚ
�Ɖƌŝů�ϮϬϭϴ

dĞŬŶŝŬͲ�ŽĐŚ�ƐĞƌǀŝĐĞĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ
��ĨƚĞƌ�ĊƌĞƚƐ�ϰ�ĨƂƌƐƚĂ�ŵĊŶĂĚĞƌ�ďĞƌćŬŶĂƐ�dĞŬŶŝŬͲ�ŽĐŚ�ƐĞƌǀŝĐĞĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ŐĊ�ŵĞĚ�Ğƚƚ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƚƚ�ƉĊ�ĐĂ�Ϯ͕ϴ�ŵŬƌ�
ĨƂƌ�ϮϬϭϴ�ũćŵĨƂƌƚ�ŵĞĚ�ƚŝůůĚĞůĂĚ�ďƵĚŐĞƚƌĂŵ͘��&ćƌĚƚũćŶƐƚĞŶ�ďĞƌćŬŶĂƐ�ǀĂƌĂ�ƵŶĚĞƌĨŝŶĂŶƐŝĞƌĂĚ�ŵĞĚ�ĐĂ�ϭ͕ϱ�ŵŝůũŽŶĞƌ�
ŬƌŽŶŽƌ͘��ĞƚƚĂ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�ƂŬĂĚ�ǀŽůǇŵ�Ăǀ�ĨćƌĚƚũćŶƐƚ�Ěćƌ�ƌĞƐŽƌŶĂ�ďůŝǀŝƚ�ďĊĚĞ�ĨůĞƌ�ƚŝůů�ĂŶƚĂůĞƚ�ŽĐŚ�ůćŶŐƌĞ�ũćŵĨƂƌƚ�ŵŽƚ�
Ŷćƌ�ƵƉƉĚƌĂŐĞƚ�ƚŽŐƐ�ƚŝůůďĂŬĂ�ƚŝůů�ŬŽŵŵƵŶĞŶ͘�dĞŬŶŝŬͲ�ŽĐŚ�ƐĞƌǀŝĐĞĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ďĞŐćƌĚĞ�ƌĂŵũƵƐƚĞƌŝŶŐ�ƉĊ�ŐƌƵŶĚ�
Ăǀ�ĚĞƚƚĂ�ŝŶĨƂƌ�ϮϬϭϴ͕�ŵĞŶ�ĨŝĐŬ�ĂǀƐůĂŐ͘��<ŽƐƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ďĞƌćŬŶĂƐ�ŐĊ�ŵĞĚ�Ğƚƚ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƚƚ�ƉĊ�ĐĂ�ϰϬϬ�ƚŬƌ͘��ĞƚƚĂ�
ďĞƌŽƌ�ďůĂŶĚ�ĂŶŶĂƚ�ƉĊ�ƂŬĂĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�Ŷćƌ��ƐŚĂŵƌĂƐ�ŬƂŬ�ƐŬĂ�ƌĞŶŽǀĞƌĂƐ�ƵŶĚĞƌ�ƐŽŵŵĂƌĞŶ͕�ƂŬĂĚĞ�
ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŝ�ƐĂŵďĂŶĚ�ŵĞĚ�ƉĞŶƐŝŽŶƐĂǀŐĊŶŐ�ƐĂŵƚ�ĞŶ�ŶǇĂŶƐƚćůůŶŝŶŐ�ŝ�&ƌŽƐƚǀŝŬĞŶ͘���>ŽŬĂůǀĊƌĚĞŶ�ďĞƌćŬŶĂƐ�
ŐĊ�ŵĞĚ�Ğƚƚ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƚƚ�ƉĊ�ĐĂ�ϮϱϬ�ƚŬƌ�ƉĊ�ŐƌƵŶĚ�Ăǀ�ƚǀĊ�ƉĞƌƐŽŶĂůćƌĞŶĚĞŶ�ƐĂŵƚ�ĞǆƚƌĂ�ƐĂƚƐŶŝŶŐ�ƉĊ�ůŽŬĂůǀĊƌĚĂƌĞ�
ŐĞŶŽŵ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ǀĂůŝĚĞƌŝŶŐ͘��'ĂƚƵͲ�ŽĐŚ�ŵĂƌŬĞŶŚĞƚĞŶ�ďĞƌćŬŶĂƐ�Ăƚƚ�ŐĊ�ŵĞĚ�Ğƚƚ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƚƚ�ƉĊ�ĐĂ�ϱϳϱ�ƚŬƌ͘��
sŝŶƚĞƌǀćŐŚĊůůŶŝŶŐ�ƌćŬŶĂƌ�ǀŝ�ŵĞĚ�Ğƚƚ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƚƚ�Žŵ�ϵϬϬ�ƚŬƌ�ŽĐŚ�ĚĞƚ�ĂǀƐĞƌ�ƐŶƂƌƂũŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƐŶƂďŽƌƚĨŽƌƐůŝŶŐ͘�
�ŶƚĂůĞƚ�ƐĂŶĚŶŝŶŐƐƚƵƌĞƌ�ŚĂƌ�ǀĂƌŝƚ�ĨĊ�ƐĊ�Ěćƌ�ďĞĚƂŵĞƌ�ǀŝ��Ăƚƚ�ĚĞƚ�ďůŝƌ�Ğƚƚ�ƂǀĞƌƐŬŽƚƚ�Žŵ�ĐĂ�ϱϬϬ�ƚŬƌ͘��sćŐďĞůǇƐŶŝŶŐ�
ćƌ�ƵŶĚĞƌďƵĚŐĞƚĞƌĂĚ�ŵĞĚ�ĐĂ�ϭϳϱ�ƚŬƌ��<ŽŵŵĂŶĚĞ�ŬƌĂǀ�ƉĊ�ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂ�ƵƚŝĨƌĊŶ�ƚŽƚĂůĨƂƌƐǀĂƌƐƉůĂŶĞƌŝŶŐĞŶ�ŝ�ƌŝŬĞƚ�
ĨƂůũƐ�ŶŽŐŐƌĂŶƚ�ƵƉƉ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ƐćŬĞƌƐƚćůůĂ�Ăƚƚ�ǀŝ�ƵƉƉĨǇůůĞƌ�ǀĊƌ�ĚĞů�ŝ�ĚĞ�ĊƚŐćƌĚĞƌ�ƐŽŵ�ŬƌćǀƐ͘�sŝ�ŬŽŵŵĞƌ�Ăƚƚ�ũŽďďĂ�
ĂŬƚŝǀƚ�ŵĞĚ�Ăƚƚ�ƚŽůŬĂ�ĚĞŶ�ŬŽŵŵĂŶĚĞ�'�WZͲĨƂƌŽƌĚŶŝŶŐĞŶ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŬůĂƌŐƂƌĂ�ǀĂĚ�ĚĞŶŶĂ�ůĂŐćŶĚƌŝŶŐ�ƉƌĂŬƚŝƐŬƚ�
ŝŶŶĞďćƌ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ͘�ZĞƐƵůƚĂƚĞƚ�Ăǀ�ĚĞŶ�ŐƌĂŶƐŬŶŝŶŐ�ƐŽŵ�ƵƚĨƂƌƚƐ�Ŷćƌ�ĚĞƚ�ŐćůůĞƌ�ǀĊƌ�ĐǇďĞƌƐćŬĞƌŚĞƚ�ŚĂƌ�ǀŝ�ƐƚŽƌƚ�
ĨŽŬƵƐ�ƉĊ�ŶƵ͘���/�ĚĂŐƐůćŐĞƚ�ǀĞƚ�ǀŝ�ŝŶƚĞ�ǀŝůŬĂ�ƂŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƐŽŵ�dŽƚĂůĨƂƌƐǀĂƌƐƉůĂŶĞƌŝŶŐĞŶ͕�ŶǇĂ�'�WZͲ
ĨƂƌŽƌĚŶŝŶŐĞŶ�ƐĂŵƚ�ĂƌďĞƚĞƚ�ŵĞĚ�ƂŬĂĚ�ĐǇďĞƌƐćŬĞƌŚĞƚ�ŬŽŵŵĞƌ�ŝŶŶĞďćƌ�ĨƂƌ�ŽƐƐ͘����

ϭϯϬ�/d��ƌŝĨƚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϱϰϱ Ͳϲϰϱ ϭϬϬ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϳ�Ϯϱϱ ϳ�Ϯϱϱ Ϭ

ϲ�ϳϭϬ ϲ�ϲϭϬ ϭϬϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϭϯϬ
ϭϯϱ�hƉƉŚĂŶĚůŝŶŐ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϲϭϰ ϲϰϰ ͲϯϬ

ϲϭϰ ϲϰϰ ͲϯϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϭϯϱ
ϭϵϭ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϳϬ ͲϳϬ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϯ�ϵϳϭ ϯ�ϵϳϭ Ϭ

ϯ�ϵϬϭ ϯ�ϵϬϭ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϭϵϭ
ϭϵϮ�<ƵŶĚƚũćŶƐƚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϭ�ϰϲϯ Ͳϭ�ϰϲϯ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϯ�ϴϯϱ ϯ�ϴϯϱ Ϭ

Ϯ�ϯϳϮ Ϯ�ϯϳϮ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϭϵϮ
ϮϬϭ��ƌŝĨƚ�Ž�ƵŶĚĞƌŚ͘�ŝŶĚƵƐƚƌŝƐ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱϬ ϱϬ Ϭ

ϱϬ ϱϬ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϮϬϭ
ϮϭϬ�^ŬŽŐƐĚƌŝĨƚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϭ�ϰϴϬ Ͳϭ�ϰϴϬ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱϰϲ ϱϰϲ Ϭ

Ͳϵϯϰ Ͳϵϯϰ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϮϭϬ
ϮϯϬ�>ćŶƐƚƌĂĨŝŬ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱϬϴ ϱϬϴ Ϭ
ϱϬϴ ϱϬϴ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϮϯϬ

hƚƐŬƌŝǀĞƚ�ϮϬϭϴͲϬϱͲϭϰ�ϭϭ͗Ϭϱ͗Ϯϰ ^ŝĚĂ�ϱ�Ăǀ��ϮϮ



WƌŽŐŶŽƐƌĂƉƉŽƌƚ
�Ɖƌŝů�ϮϬϭϴ

ϯϬϭ�dŽƌŐƉůĂƚƐĞƌ͕ĐŝƌŬƵƐƉů͕ŵŵ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϵϱ Ͳϵϱ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭ�ϴϳϯ ϭ�ϴϳϯ Ϭ

ϭ�ϳϳϴ ϭ�ϳϳϴ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϯϬϭ

ϯϮϬ�sćŐĂƌ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϯϯϱ Ͳϯϯϱ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϲ�ϬϯϮ ϲ�ϰϯϮ ͲϰϬϬ

ϱ�ϲϵϳ ϲ�Ϭϵϳ ͲϰϬϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϯϮϬ
ϯϯϬ��ĞůǇƐŶ͘�ŐĂƚŽƌ�ƉůĂŶů͘ŽŵƌĊ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϮϭϰ ͲϮϭϰ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϯ�ϲϱϮ Ϯ�ϴϮϳ Ͳϭϳϱ

Ϯ�ϰϯϴ Ϯ�ϲϭϯ ͲϭϳϱEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϯϯϬ

ϯϵϭ�^ćŬĞƌŚĞƚƐƐĂŵŽƌĚŶŝŶŐ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϱϮϬ ͲϱϮϬ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱϮϬ ϲϲϮ ͲϭϰϮ

Ϭ ϭϰϮ ͲϭϰϮEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϯϵϭ
ϰϰϭ�^ĂŵůŝŶŐƐůŽŬĂůĞƌ͕�ďŝĚƌĂŐ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭ�ϲϱϬ ϭ�ϲϱϬ Ϭ
ϭ�ϲϱϬ ϭ�ϲϱϬ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϰϰϭ

ϱϰϭ�sĂƚƚĞŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϱϰϭ
ϱϰϮ��ǀůŽƉƉƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϱϰϮ
ϱϰϰ�&ƂƌĚĞůŶŝŶŐ�s� �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϱϰϰ
ϱϱϭ��ĂŐǀĂƚƚĞŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϴϵϰ ϴϵϰ Ϭ

ϴϵϰ ϴϵϰ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϱϱϭ
ϱϲϭ��ĞƉŽŶĞƌŝŶŐƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϱϲϭ
ϱϲϮ�/ŶƐĂŵůŝŶŐ�Ăǀ�ĂǀĨĂůů �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϱϲϮ

hƚƐŬƌŝǀĞƚ�ϮϬϭϴͲϬϱͲϭϰ�ϭϭ͗Ϭϱ͗Ϯϰ ^ŝĚĂ�ϲ�Ăǀ��ϮϮ



WƌŽŐŶŽƐƌĂƉƉŽƌƚ
�Ɖƌŝů�ϮϬϭϴ

ϱϲϯ��ǆƚ�ĂǀĨĂůů�Ĩƌ�ĨƚŐ͕ŝŶƐƚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϯ�ϵϵϱ Ͳϯ�ϵϵϱ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϯ�ϴϵϭ ϯ�ϴϵϭ Ϭ

ͲϭϬϰ ͲϭϬϰ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϱϲϯ

ϳϴϳ�&ćƌĚƚũćŶƐƚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϰ�ϵϭϱ ϲ�ϰϭϱ Ͳϭ�ϱϬϬ
ϰ�ϵϭϱ ϲ�ϰϭϱ Ͳϭ�ϱϬϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϳϴϳ

ϳϵϬ��ŽƐƚĂĚƐĂŶƉĂƐƐŶŝŶŐƐďŝĚƌĂŐ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭ�ϳϵϴ ϭ�ϳϵϴ Ϭ
ϭ�ϳϵϴ ϭ�ϳϵϴ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϳϵϬ

ϴϬϬ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĨĂƐƚŝŐŚ͘ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϮϬϬ ͲϮϬϬ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϰ�ϲϲϬ ϰ�ϲϲϬ Ϭ

ϰ�ϰϲϬ ϰ�ϰϲϬ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϴϬϬ

ϴϬϭ��ǀ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ćŐĚ�ůŽŬĂů �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϱϱ�Ϯϱϰ Ͳϱϱ�Ϯϱϰ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱϬ�ϴϵϮ ϱϬ�ϴϵϮ Ϭ

Ͳϰ�ϯϲϮ Ͳϰ�ϯϲϮ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϴϬϭ
ϴϬϮ��ǀ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ŚǇƌĚ�ůŽŬĂů �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϮ�Ϯϱϰ ͲϮ�Ϯϱϰ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϯ�ϴϰϭ Ϯ�ϴϰϭ Ϭ

ϱϴϳ ϱϴϳ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϴϬϮ

ϴϭϬ��ǀ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ćŐĚ�ďŽƐƚĂĚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϭϱ�ϱϮϴ Ͳϭϱ�ϱϮϴ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭϰ�ϳϴϬ ϭϰ�ϳϴϬ Ϭ

Ͳϳϰϴ Ͳϳϰϴ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϴϭϬ
ϴϭϭ��ǀ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ŚǇƌĚ�ďŽƐƚĂĚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϭ�ϲϭϬ Ͳϭ�ϲϭϬ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭ�ϲϳϯ ϭ�ϲϳϯ Ϭ

ϲϯ ϲϯ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϴϭϭ

ϵϬϬ��ƌŝĨƚƐŐƌƵƉƉ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϭϲ�ϵϳϳ Ͳϭϲ�ϵϳϳ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭϲ�ϵϳϴ ϭϲ�ϵϳϴ Ϭ

ϭ ϭ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϵϬϬ
ϵϬϭ��ƚĞƌǀŝŶŶŝŶŐƐĐĞŶƚƌĂůĞƌ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ͳϭ Ͳϭ Ϭ

Ͳϭ Ͳϭ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϵϬϭ

ϵϭϬ�dƌĂŶƐƉŽƌƚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϲ�ϲϰϬ Ͳϲ�ϲϰϬ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϲ�ϲϰϬ ϲ�ϲϰϬ Ϭ

Ϭ Ϭ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϵϭϬ
ϵϯϬ�>ŽŬĂůǀĊƌĚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

hƚƐŬƌŝǀĞƚ�ϮϬϭϴͲϬϱͲϭϰ�ϭϭ͗Ϭϱ͗Ϯϰ ^ŝĚĂ�ϳ�Ăǀ��ϮϮ



WƌŽŐŶŽƐƌĂƉƉŽƌƚ
�Ɖƌŝů�ϮϬϭϴ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϭϱ�Ϭϲϵ Ͳϭϱ�Ϭϲϵ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭϱ�Ϭϲϵ ϭϱ�ϯϭϵ ͲϮϱϬ

Ϭ ϮϱϬ ͲϮϱϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϵϯϬ
ϵϲϬ�^ƚŽƌŬƂŬ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϯϮ�ϴϬϰ Ͳϯϯ�Ϯϭϯ ϰϬϵ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϯϮ�ϴϬϰ ϯϯ�ϲϭϯ ͲϴϬϵ

Ϭ ϰϬϬ ͲϰϬϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϵϲϬ
ϵϳϬ��ĞƌĞĚƐŬĂƉ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϴϯϯ Ͳϴϯϯ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϴϯϮ ϴϯϮ Ϭ

Ͳϭ Ͳϭ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϵϳϬ
ϵϳϱ� �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ
Ϭ Ϭ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϵϳϱ

ϯϮ�Ϯϴϲ ϯϱ�Ϭϴϯ ͲϮ�ϳϵϳEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�dĞŬŶŝŬͲ�ŽĐŚ�ƐĞƌǀŝĐĞĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ

hƚƐŬƌŝǀĞƚ�ϮϬϭϴͲϬϱͲϭϰ�ϭϭ͗Ϭϱ͗Ϯϰ ^ŝĚĂ�ϴ�Ăǀ��ϮϮ



WƌŽŐŶŽƐƌĂƉƉŽƌƚ
�Ɖƌŝů�ϮϬϭϴ

^ƚƌƂŵƐƵŶĚ�ƚƵƌŝƐŵ
�sŝ�ƚĂƌ�ƂǀĞƌ�ĚƌŝĨƚĞŶ�Ăǀ�ƚƵƌŝƐƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ�ŝ�'ćĚĚĞĚĞ�Ĩƌ͘Ž͘ŵ͘�ϭ�ũƵůŝ�ŽĐŚ�ŚĂƌ�ďƵĚŐĞƚ�ƚŝůů�ϯϬ�ũƵŶŝ͘��Ğƚ�ćƌ�ŽƌƐĂŬĞŶ�
ƚŝůů�Ăƚƚ�ǀŝ�ƌĞĚŽǀŝƐĂƌ�Ğƚƚ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƚƚ͘

ϮϮϬ�&ŽůŬĞƚƐ�,ƵƐ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϭ�ϭϱϬ Ͳϭ�ϭϲϬ ϭϬ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϯ�ϬϬϰ ϯ�ϬϬϭ ϯ

ϭ�ϴϱϰ ϭ�ϴϰϭ ϭϯEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϮϮϬ
ϯϴϬ�dƵƌŝƐŵ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϮϭϱ ͲϮϭϱ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϳϮϴ ϵϵϭ ͲϮϲϯ

ϱϭϯ ϳϳϲ ͲϮϲϯEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϯϴϬ

ϯϴϭ��ĂŵƉŝŶŐ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϮ�ϲϱϴ ͲϮ�ϲϴϴ ϯϬ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϯ�ϳϱϳ Ϯ�ϴϳϮ Ͳϭϭϱ

ϵϵ ϭϴϰ ͲϴϱEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϯϴϭ
ϯϴϮ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϮϳϬ ͲϯϬϬ ϯϬ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϯ�ϱϰϱ Ϯ�ϰϵϭ ϱϰ

Ϯ�Ϯϳϱ Ϯ�ϭϵϭ ϴϰEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϯϴϮ

ϯϴϵ�WƌŽũĞŬƚŵĞĚĞů͕�ƚƵƌŝƐŵ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ϭ Ϭ Ϭ
Ϭ Ϭ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϯϴϵ

ϰ�ϳϰϭ ϰ�ϵϵϮ ͲϮϱϭEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�^ƚƌƂŵƐƵŶĚ�ƚƵƌŝƐŵ

hƚƐŬƌŝǀĞƚ�ϮϬϭϴͲϬϱͲϭϰ�ϭϭ͗Ϭϱ͗Ϯϱ ^ŝĚĂ�ϵ�Ăǀ��ϮϮ



WƌŽŐŶŽƐƌĂƉƉŽƌƚ
�Ɖƌŝů�ϮϬϭϴ

&ƌĂŵƚŝĚƐͲ�ŽĐŚ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ
�<ŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�ƚŝůů�ďƵĚŐĞƚƉƌŽŐŶŽƐ�ƉĞƌ�ϭϴϬϰϯϬ��WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�Ğƚƚ�ĨƂƌǀćŶƚĂƚ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƚƚ�ƉĊ�ϱϲϮ�ϴϴϴ�Ŭƌ͘����Ğƚ�
ďĞƌŽƌ�ŝ�ĨƂƌƐƚĂ�ŚĂŶĚ�ƉĊ�Ğƚƚ�ĨƂƌǀćŶƚĂƚ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƚƚ�ƉĊ�ŝŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ĞƌƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ�ŵĞĚ�ϵϬϬ�ϬϬϬ�Ŭƌ͘��Ğ�
ŝŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ŝŶƚćŬƚĞƌŶĂ�ďĞƌćŬŶĂƐ�ďůŝ�ůćŐƌĞ�ćŶ�ďƵĚŐĞƚĞƌĂƚ�ŽĐŚ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌŶĂ�ŚƂŐƌĞ͘�WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ĨƂƌ�
ŝŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ĞƌƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ�ďǇŐŐĞƌ�ƉĊ�Ăƚƚ�ǀŽůǇŵĞƌŶĂ͕�Ŷćƌ�ĚĞƚ�ŐćůůĞƌ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ŽĐŚ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͕�ćƌ�ĚĞƐĂŵŵĂ�ĨƂƌ�
ŚƂƐƚƚĞƌŵŝŶĞŶ�ƐŽŵ�ǀĊƌƚĞƌŵŝŶĞŶ͕�ǀŝůŬĞƚ�ĚćƌŵĞĚ�ŝŶŶĞĨĂƚƚĂƌ�ĞŶ�ƐƚŽƌ�ŽƐćŬĞƌŚĞƚ͘���/�ƉƌŽŐŶŽƐĞŶ�ĨƂƌǀćŶƚĂƐ�Ğƚƚ�
ŵŝŶĚƌĞ�ƂǀĞƌƐŬŽƚƚ�ĨƂƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌŶĂ��ůĞǀǀĊƌĚ��;нϵϭ�ϴϰϯŬƌͿ�ŽĐŚ�^zs�;нϵϯ�ϮϳϬŬƌͿ͘��Ğƚ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�
ǀĂŬĂŶƐƉĞƌŝŽĚĞƌ�ĨƂƌ�ŬƵƌĂƚŽƌƐͲ�ŽĐŚ�^zsͲƚũćŶƐƚĞƌŶĂ͘���&Ƃƌ�<ŽŵŵƵŶĂů�ǀƵǆĞŶƵƚďŝůĚŶŝŶŐ�ďĞƌćŬŶĂƐ�Ğƚƚ�ƂǀĞƌƐŬŽƚƚ�ƉĊ�
ϰϮϯ�ϱϮϮŬƌ͘�sŝ�ďĞƌćŬŶĂƌ�Ăƚƚ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŬŽŵŵĞƌ�Ăƚƚ�ĨĊ�Ğƚƚ�ŚƂŐƌĞ�ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ�ĨƂƌ�ǇƌŬĞƐǀƵǆ�ćŶ�ďĞƌćŬŶĂƚ͘�
'ǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂŶƐ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ƉƌŽŐŶŽƐƚŝƐĞƌĂƌ�Ğƚƚ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƚƚ�ƉĊ�ϮϰϮ�ϱϲϮ�Ŭƌ͘��ŶƚĂůĞƚ�ǀŝƐƐƚŝĚƐĂŶƐƚćůůŶŝŶŐĂƌ�
ŬŽŵŵĞƌ�Ăƚƚ�ŵŝŶƐŬĂ�ƵŶĚĞƌ�ŚƂƐƚƚĞƌŵŝŶĞŶ�ϮϬϭϴ͘���&ůǇŬƚŝŶŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͕�ďĊĚĞ�ĨƂƌ�ĞŶƐĂŵŬŽŵŵĂŶĚĞ�ŽĐŚ�ĂŶŶĂŶ�
ĨůǇŬƚŝŶŐŵŽƚƚĂŐŶŝŶŐ͕�ďĞƌćŬŶĂƐ�ŵŝŶƐŬĂ�ƵŶĚĞƌ�ĊƌĞƚ͕�ŵĞŶ�ćƌ�ƐǀĊƌ�Ăƚƚ�ƉƌŽŐŶŽƐƚŝƐĞƌĂ͘��ĊĚĞ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ŽĐŚ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�
ŵŝŶƐŬĂƌ͘�^Žŵ�ĞǆĞŵƉĞů�ŬĂŶ�ŶćŵŶĂƐ�ŶĞĚůćŐŐŶŝŶŐ�Ăǀ�ZŽƐĞŶŬǀĂƌƚƐĞŶ�ŝ��ĂĐŬĞ�ŝ�ũƵŶŝ�ϮϬϭϴ͘�,ćƌ�ŬĂŶ�ŬǀĂƌĚƌƂũĂŶĚĞ�
ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƵƉƉƐƚĊ͘�DŝŐƌĂƚŝŽŶƐǀĞƌŬĞƚ�ŚĂƌ�ŽĐŬƐĊ�ĂǀŝƐĞƌĂƚ�ŶĞĚůćŐŐŶŝŶŐ�Ăǀ�ĂůůĂ�ĂƐǇůďŽĞŶĚĞŶ�ŝ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�
ƵŶĚĞƌ�ϮϬϭϴ͘��Ğƚ�ĨƂƌǀćŶƚĂƐ�ŵĞĚĨƂƌĂ�Ğƚƚ�ůćŐƌĞ�ŵŽƚƚĂŐĂŶĚĞ�Ăǀ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ�ƐŽŵ�ĨĊƚƚ�ƵƉƉĞŚĊůůƐƚŝůůƐƚĊŶĚ͘�

ϭϴϬ��hͲƉƌŽũĞŬƚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϯ�ϳϳϬ Ͳϯ�ϳϳϬ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϰ�ϭϳϴ ϰ�ϭϳϵ Ͳϭ

ϰϬϴ ϰϬϵ ͲϭEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϭϴϬ
ϭϵϬ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�;ƵƚǀĞĐŬů͘Ϳ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϮ�ϭϵϬ ͲϮ�ϭϵϬ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱ�ϯϯϲ ϱ�ϯϯϲ Ϭ

ϯ�ϭϰϲ ϯ�ϭϰϲ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϭϵϬ

ϭϵϲ��ĞŶƚƌĂůĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϭϳϬ ͲϭϳϬ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϯ�ϯϮϰ ϯ�ϯϯϴ Ͳϭϰ

ϯ�ϭϱϰ ϯ�ϭϲϴ ͲϭϰEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϭϵϲ
ϮϰϬ��ůĞǀŚĞŵ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϳϯϱ Ͳϳϯϱ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϯ�ϭϮϴ Ϯ�ϭϮϯ ϱ

ϭ�ϯϵϯ ϭ�ϯϴϴ ϱEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϮϰϬ

ϲϬϭ�^ŬŽůŚćůƐŽǀĊƌĚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϰϱϳ ϰϲϯ Ͳϲ
ϰϱϳ ϰϲϯ ͲϲEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϲϬϭ

ϲϬϯ��ůĞǀǀĊƌĚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱϵϰ ϱϬϮ ϵϮ
ϱϵϰ ϱϬϮ ϵϮEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϲϬϯ

ϲϬϰ�^zs�^ƚƵĚŝĞͲ�Ž�ǇƌŬĞƐǀćŐůĞĚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭ�ϭϬϴ ϭ�Ϭϭϱ ϵϯ
ϭ�ϭϬϴ ϭ�Ϭϭϱ ϵϯEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϲϬϰ

ϲϬϴ�/ŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂů�ĞƌƐćƚƚŶŝŶŐ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϰ�ϭϲϬ Ͳϯ�ϲϲϬ ͲϱϬϬ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭϲ�ϴϬϬ ϭϳ�ϮϬϬ ͲϰϬϬ

ϭϮ�ϲϰϬ ϭϯ�ϱϰϬ ͲϵϬϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϲϬϴ

hƚƐŬƌŝǀĞƚ�ϮϬϭϴͲϬϱͲϭϰ�ϭϭ͗Ϭϱ͗Ϯϱ ^ŝĚĂ�ϭϬ�Ăǀ��ϮϮ



WƌŽŐŶŽƐƌĂƉƉŽƌƚ
�Ɖƌŝů�ϮϬϭϴ

ϲϭϵ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐƐƉƌŽũĞŬƚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϱϳϬ Ͳϭ�ϬϮϬ ϰϱϬ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱϱϴ ϭ�ϬϮϰ Ͳϰϲϲ

ͲϭϮ ϰ ͲϭϲEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϲϭϵ

ϲϱϬ�'ǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ͳϰ�ϰϬϬ Ͳϰ�ϰϬϬ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱϮ�ϯϭϮ ϱϮ�ϱϱϱ ͲϮϰϯ

ϰϳ�ϵϭϮ ϰϴ�ϭϱϱ ͲϮϰϯEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϲϱϬ
ϲϲϬ�<ŽŵŵƵŶĂů�ǀƵǆĞŶƵƚďŝůĚŶŝŶŐ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϮ�ϮϲϮ ͲϮ�ϴϲϰ ϲϬϮ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϳ�Ϭϭϴ ϳ�ϭϵϲ Ͳϭϳϴ

ϰ�ϳϱϲ ϰ�ϯϯϮ ϰϮϰEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϲϲϬ

ϲϲϲ�sŝŶĚŬƌĂĨƚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ Ϭ ͲϴϬϬ ϴϬϬ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϭ ϴϬϬ ͲϴϬϬ

Ϭ Ϭ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϲϲϲ
ϲϴϬ�hƉƉĚƌĂŐƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϮϬϬ ͲϮϬϬ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϮϬϬ ϮϬϬ Ϭ

Ϭ Ϭ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϲϴϬ

ϲϵϭ�>ćƌĐĞŶƚĞƌ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϮ ͲϮ Ϭ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϰϮϬ ϰϭϳ ϯ

ϰϭϴ ϰϭϱ ϯEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϲϵϭ
ϲϵϮ��ŬĂĚĞŵŝ�EŽƌƌ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ ϯϮϴ ϯϮϴ Ϭ
ϯϮϴ ϯϮϴ ϬEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϲϵϮ

ϳϱϴ�&ůǇŬƚŝŶŐŵŽƚƚĂŐĂŶĚĞ͕ŝŶƚƌŽĚ �ǀǀŝŬĞůƐĞ�ƚŬƌWƌŽŐŶŽƐ�ƚŬƌ�ƵĚŐĞƚ�ƚŬƌ

/ŶƚćŬƚĞƌ ͲϮϲ�ϲϲϱ ͲϮϭ�ϴϴϱ Ͳϰ�ϳϴϬ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϯϲ�ϴϰϭ ϮϮ�ϬϲϮ ϰ�ϳϳϵ

ϭϳϲ ϭϳϳ ͲϭEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�ϳϱϴ

ϳϲ�ϰϳϴ ϳϳ�Ϭϰϭ ͲϱϲϯEĞƚƚŽ�ĨƂƌ�&ƌĂŵƚŝĚƐͲ�ŽĐŚ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ

hƚƐŬƌŝǀĞƚ�ϮϬϭϴͲϬϱͲϭϰ�ϭϭ͗Ϭϱ͗Ϯϱ ^ŝĚĂ�ϭϭ�Ăǀ��ϮϮ
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§ 123 Dnr 2018.210 041 
 
Bokslutsprognos per 30 april 2018 

Kommunens resultatprognos uppgår till minus -7 mnkr. Verksamheterna, 
driften, visar underskott på minus -16 mnkr.Investeringarna uppgår till 
42 mnkr, inklusive bredband. 

De kommunala bolagen beräknar följande resultat: 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB plus/minus 0 mnkr 
Strömsunds Hyresbostäder AB plus 1 mnkr 
Jämtlandsvärme AB plus 3 mnkr 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna bok-
slutsprognosen samt att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet 
att kalla in verksamhetsnämndernas presidier för dialog om åtgärdsför-
slagen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bokslutsprognosen godkänns. 

2. De nämnder som går med underskott måste aktivt arbeta med att 
minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje 
budgetuppföljning. 
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§ 124 Dnr 2018.211 040 
 
Investeringsprognos per 30 april 2018 
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat investeringspro-
gnos per 30 april 2018. 

 

 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna investe-
ringsprognosen. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Investeringsprognosen per 30 april 2018 godkänns. Bilaga 

 
 
  
 
 
 
 

 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
datum 
2018-05-17 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Ekonomichef 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Investeringsprognos per 30 april 2018  

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat investeringsprognos 
per 30 april 2018. 
 

  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

  Investeringsprognosen per 30 april 2018 godkänns. 

 

Underskrift 

 
 ...............................................................................  
Veronica Hjorter Stenklyft 
 
Bilagor 
Investeringsprognos per 30 april 2018 
 

 
   

Verksamhet Total budget Bokfört Prognos Avvikelse Prel om-
2018 tom april bokslut 2018 budg. 2019

Kommunen exkl. affärsverksamh. 23 600 1 708 14 140 9 460 9 300

Affärsverksamhet,  Avfall, vatten, 8 173 767 8 223 -50
och avlopp (AVA)

Bredband 20 000 20 769 20 000 0

Kommunen totalt 51 773 23 244 42 363 9 410 9 300



Investeringsprognos 2018
per april

Verksamhet Total budget Bokfört Prognos Avvikelse Prel om-

2018 tom april bokslut 2018 budg. 2019

Kommunen exkl. affärsverksamh. 23 600 1 708 14 140 9 460 9 300

Affärsverksamhet,  Avfall, vatten, 8 173 767 8 223 -50

och avlopp (AVA)

Bredband 20 000 20 769 20 000 0

Kommunen totalt 51 773 23 244 42 363 9 410 9 300



Investeringsbudget,
kommunen exkl affärsverksamhet

Investeringsprognos 2018 per april

Nr. Objekt Start- Budget Ombudget TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse Prel
år 2018 2018 2018 2018 tom april 2018 ombudget

Teknik- och serviceförvaltning

1 Ny idrottshall, Strömsund 2013 800 800 -529 800 0

2 Sporthall, Hjalmar Strömerskolan, renovering 2015 1 073 1 073 1 199 1 073 0

3 Nätverksinfrastruktur 2018 600 600 0 600 0

4 IT-infrastruktur 2017 700 700 0 700 0

5 Fjällsjöskolan, Backe, lokaleffektivisering 2010 194 194 0 0 194

6 Frostviksskolan, lokaleffektivisering 2012 4 000 4 000 31 2 000 2 000 2 000

7 Frostviksskolan, byte belysning 2017 800 800 0 0 800 800

8 Frostviksskolan, byte ventilationsaggregat 2017 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000

9 Frostviksskolan, byte tak 2017 2 000 2 000 0 0 2 000 2 000

10 Frostviksskolan, byte fönster 2017 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500

11 Frostviksskolan, byte VS-stammar 2017 2 000 2 000 0 0 2 000 2 000

Delsumma Frostviksskolan 11 300 2 000 9 300 9 300

12 Byte belysningsarmaturer, alla orter 2015 974 974 0 974 0

13 Soltorpet, Motorvärmare 2015 53 53 0 53 0

14 Granbackens SSK boende, utemiljön 2017 300 300 0 300 0

15 Diskinlämning kök Hjalmar Strömer 2018 350 350 0 350 0

16 Brandskyddsåtgärder 2015 690 690 33 690 0

17 Gatubeläggningar 2018 485 485 0 485 0

18 Beläggning Strandgatan, Idrottsgatan 2017 206 206 0 206 0

19 Förstärkning krisledningsplats 2018 825 825 0 825 0

20 Ledningscentral Gäddede 2017 450 450 0 450 0
21 Lekpark Gäddede 2017 475 475 0 475 0

Barn- och utbildningsförvaltning

22 Väderskydd för barnvagnar Fyrås 2018 60 60 0 0 60

23 Markiser Vattudal 2017 -25 -25 25

24 Hedenvinds skolgård 2018 1 400 1 400 0 1 400 0

25 Förskoleplatser Backe 2017 1 438 1 438 871 1 438 0

Vård- och socialförvaltning

26 Trådlös uppkoppling 2016 162 162 9 162 0

27 Carport Strömbacka etapp 1 2016 119 119 -119

28 Carport Strömbacka etapp 2 2018 400 400 0 400 0

29 IT-stöd e-tjänster (etapp 1) 2015 200 200 0 200 0

30 Nyckelfri hemtjänst etapp 2 2017 375 375 0 375 0

Närvård Frostviken

31 Spoldesinfektor Forsgården 2018 90 90 0 90 0

Summering investeringar 4 210 19 390 0 23 600 1 708 14 140 9 460 9 300



Teknik- och serviceförvaltning

1 Osäker på tillkommande kostnader för ej utförda markarbeten.

2 Slutförs under maj 2018.

3 Genomförs under hösten 2018.

4 Genomförs under hösten 2018.

5 Projektet ligger i viloläge med anledning av den inventering av prioriterade investeringar som görs just nu.

6 Tidpunkt för färdigställande beror på  hur Frostviksskolan ska renoveras. Arbete pågår med att upprätta ett förslag till plan för renovering.

7 Tidpunkt för färdigställande beror på  hur Frostviksskolan ska renoveras. Arbete pågår med att upprätta ett förslag till plan för renovering.

8 Tidpunkt för färdigställande beror på  hur Frostviksskolan ska renoveras. Arbete pågår med att upprätta ett förslag till plan för renovering.

9 Tidpunkt för färdigställande beror på  hur Frostviksskolan ska renoveras. Arbete pågår med att upprätta ett förslag till plan för renovering.

10 Tidpunkt för färdigställande beror på  hur Frostviksskolan ska renoveras. Arbete pågår med att upprätta ett förslag till plan för renovering.

11 Tidpunkt för färdigställande beror på  hur Frostviksskolan ska renoveras. Arbete pågår med att upprätta ett förslag till plan för renovering.

12 Pågår

13 Uförs sommaren 2018

14 Pågår under 2018

15 Pågår under 2018

16 Pågår under 2018

17 Beräknas klart under 2018

18 Beräknas klart under 2018

19 Pågår under 2018

20

21 Beräknas klart under 2018

Barn- och utbildningsförvaltning

22

23 Omfört till drift.

24 Påbörjat och kommer slutföras under 2018.

25 Är färdigställd men kostnader saknas.

Vård- och socialförvaltning

26 Beräknas klart till sommaren 2018.

27 Klart

28 Beräknas klart till slutet av 2018.

29 Beräknas klart till slutet av 2018.

30

Pågår under 2018

Kommer ej genomföras 2018 (investeringen klar 2017)

Beräknas klart till slutet av 2018.



Investeringsbudget affärsverksamheten
Investeringsprognos 2018 per april

Nr Objekt Start- Budget Ombudget TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse Prel
år 2018 2018 2018 2018 tom april 2018 ombudg.

Avfall, vatten och avlopp (AVA)
1 Rörströms VA-verk rening 2010 0 50 50 -50

2 Vattenskyddsområde etapp 1 2011 6 6 6 0

3 Bevakning/larm va-avlopp 2013 1 068 1 068 596 1 068 0

4 Hotings RV, ny luftbehandlingsanläggning 2016 122 122 16 122 0

5 Lidens ÅVC, överbyggnad kärlavfall 2016 53 53 53 53 0

6 Hotings vattenverk och vattentäkt utredning 2016 4 900 4 900 31 4 900 0

7 Hotings reningsverk 2018 900 900 900 0

8 Håkafots reningsverk 2018 720 720 720 0

9 Invallning och spillskydd kemikalietankar 2017 404 404 22 404 0

Summa investeringsutgifter   6 520 1 653 0 8 173 767 8 223 -50 0
Summa investeringsinkomster

Summa nettoinvesteringar 6 520 1 653 0 8 173 767 8 223 -50 0

Kommentarer

1

2 Ansökan för Backe och Rossön inskickad till Lst igen, inväntar beslut. Kan innebära merkostnader som vi inte kalkylerat med (samråd, inlösen mark mm)

3 Pågår.

4 Nyligen slutbesiktat och vi väntar på sista fakturorna

5 Klart

6

7 Påbörjat. Beräknas klart 2018-10-31..

8 Påbörjat. Inväntar bygglov. Beräknas klart 2018-12-31.

9 Pågår. Beräknas klart 2018-07-31.

Investeringsbudget bredband
Investeringsprognos 2018 per april

Nr Objekt Start- Budget Ombudget TA Tot bud Bokfört Prognos Avvikelse Prel
år 2018 2018 2018 2018 tom april 2018 ombudg

Bredband

1. Fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk 2015 20 000 20 000 13 996 26 266 -6 266

2. Bidrag fiber hela kommunen, exkl Stekenjokk 2015 0 6 218 -6 520 6 520

3. Stekenjokk, fiber 2015 0 254 254 -254

4. Stekenjokk, investeringsbidr., bygdemedel 2015 0 302 0 0

Summa investeringsutgifter   20 000 0 0 20 000 14 249 26 520 -6 520 0

Summa investeringsinkomster 0 0 6 520 -6 520 6 520 0

Summa nettoinvesteringar 20 000 0 0 20 000 20 769 20 000 0 0

Kommentarer

1
Avvikelse stomnätsprojekt; fördyring på grund av skador tomrör 

och bortforsling av sten. Avvikelse tätorter och bynätsprojekt; 

försenad byggstart på grund av försenad upphandling.

2

Bidragsdel påbörjade projekt, ortssammanbindande nät och 

bynät. Förväntande intäkter som interimsbokades vid årsskiftet 

2017/2018 utbetalas under året.

3
Slutbesiktigat och slutredovisat 2017, slutlig utbetalning av 

bidraget under året.

4

Bidragsdel.  Förväntande intäkter som interimsbokades vid 

årsskiftet 2017/2018 utbetalas under året. 

Förslag på ombyggnation av verket framtaget 2017, kostnad beräknas till ca 6 miljoner. AVA:s förslag är att istället för ombyggnation dra ledning från Hoting när 

det vattenverket är renoverat och kan leverera ett godkänt vatten. Hotings vattenverk renoveras under 2018 och 2019. Nytt äskande beräknas göras till 2019 

och 2020 för ledningsdragning. Därför ombudgeterades inte de kvarvarande 425 tkr från 2017. Idag kör vi vatten i tankbil till Rörström. Tank inköpt.

Pågår, se under punkt 1. 
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§ 125 Dnr 2018.212 040 
 
Finansrapport per 30 april 2018 
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat finansrapport per 
30 april 2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna finans-
rapporten.   
 
Kommunstyrelsens beslut  

Finansrapporten godkänns. Bilaga 

 
 

  



Finansrapport kommunkoncernen per 2018-04-30

Medellikviditet, mnkr Låneskuld, mnkr Placeringar kommunen, mnkr

Bank April Dec-17 April Dec-17 Kortfristiga < 1 år

Kommunen 13        29        Str. Hyresbost. AB 41        41        Fastränta 25        

Str. hyresbostäder 2 -         3          Jämtlandsvärme AB 46        46        Långfristiga > 1 år

Jämtlandsvärme 8          8          Totalt 86        86        Förlagslån 2          

Str .utvecklingsbolag 6          5          Totalt 27        

Totalt 25        45        

Löptid lån % Räntebindningstid lån, % Vägd genomsnittlig ränta, %

Policy SHB JVAB Policy SHB JVAB SHB JVAB

< 1 år 0-20 36        31        <1 år 30-50 36        31        Samtliga lån 1,34     1,02     

1-2 år 0-20 17        21        1-3 år 10-25 32        43        Lägsta ränta 0,64     0,68     

2-3 år 0-20 15        21        3-5 år 5-25 13        26        Högsta ränta 1,87     1,42     

3-4 år 0-20 5-7 år 5-25 20        

4-5 år 0-20 13        26        7-10 år 5-25 -           -           Antal lån 6 st 6 st

5-6 år 0-20 20        

6-7 år 0-20 -           Snitt 2,6       2,3       

7-8 år 0-20 -           -           

8-9 år 0-20 -           -           

9-10 år 0-20 -           -           

Borgensförbindelser kommunen, mnkr Pensionsskuld kommunen, mnkr
Bokslut 2017 94        Prel 2018 Bokslut 2017

Nya åtaganden 2018 -           Total pensionsskuld, inkl löneskatt 208      211      

Lösta/amorterade åtaganden 2018 -           

Infriade åtaganden 2018 -           Andra avsättningar kommunen, mnkr
Totalt 94        Prel 2018 Bokslut 2017

 - varav de kommunala bolagen 86       Återställning deponi, bostadsdelegation etc 32        41        

Kräver likviditet vid utbetalning!

Ekonomichefens och VD:s kommentarer

    Strömsunds kommun           Strömsunds hyresbostäder AB       Jämtlandsvärme AB

   Sammanfattning koncernen

   Kommunen

   Pensionsstiftelsen

Sign.

Strömsunds hyresbostäder genomför 
under året flera stora 
underhållsprojekt. Bolaget 
finansierar samtliga projekt med egna 
likvida medel.

Projektering för nyproduktion av ett 
flerbostadshus i Strömsund blir 
sannolikt aktuell under 2018. 
Finansieringen sker utan nyupplåning. 

Vidare planerar bolaget för en ny 
upphandling gällande nyproduktion av 
ett flerbostadshus i Hammerdal. 
Kostnaden för projektet beräknas till 
strax över 11 mnkr och nyupplåning blir 
aktuell.

Bolaget har ett lån om 9 mnkr som 
förfaller i maj. Omsättningen kommer 
att ske till bättre villkor än tidigare.

Nyttjad borgen: 41 mnkr
Bevlijad borgen:         55 mnkr

Koncernen har slutfört många stora 
investeringar, och fler är under 
planering. Detta finansierar vi ännu 
med egna likvida medel. Endast 
bostadsbolaget planerar för 

Vi har fortsatt god likviditet, men har 
lägre placeringar nu. Något 
upplåningsbehov i närtid finns inte, 
under förutsättning att vi håller 
investeringarna på en rimlig nivå.

Fullmäktige har beslutat att begära 
utdelning med 4,8 mnkr i budget 2018. 
Styrelsen kommer att hantera frågan 
under hösten.

Överfört kapital:             193 mnkr
Värde per 2018-04-30:  240 mnkr

Byggnation av fjärrvärmenätet i 
Gäddede som påbörjades hösten 2017 
är utbyggd och i drift.

Den planerade upphandlingen av 
mobil reservpanna flyttas fram till 
hösten.

Under våren har mark- och 
installationsarbeten att upphandlas för 
fjärrvärmeanslutningar. 

Bolaget har som planerat gjort en 
omsättning av lån som medfört en 
betydligt lägre räntenivå jämfört med 
tidigare villkor.

Nyttjad borgen:           46 mnkr
Beviljad borgen:          67 mnkr
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Justering (Sign) 

  

§ 126 Dnr 2018.212 041 
 
Budgetdirektiv och budgetramar 2019 
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har lämnat kommentarer till 
budgetramar för 2018. Bilaga 1  
  
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat förslag till politiska 
prioriteringar för åren 2019-2020 samt budgetram 2019. Bilaga 2  
  
Centerpartiet och Moderaterna har lämnat förslag till politiska priorite-
ringar för åren 2019-2020 samt budgetram 2019. Bilaga 3 
 
Yrkande 

* Susanne Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta Social-
demokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och bud-
getramar 2019.  
  
* Göran Espmark (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta Center-
partiets och Moderaternas förslag till budgetdirektiv och budgetramar 
2019. 
 
Proposition  
 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Göran Espmarks yr-
kande och finner bifall till eget yrkande.   
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och 
budgetramar 2019 antas. Bilaga 2 
 
Göran Espmark (RD), Simon Högberg (M), Catarina Espmark (M), Göran 
Edman och Hans Elmbjer (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Kommentarer till grundmodellen för budgetramar 2019. 
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Kommentarer till budgetramar år 2019 

Grundmodellen för verksamheternas budgetramar är baserade på föl-
jande: 
 
Finansiella mål 

 Resultatmål +13 mnkr överskott, vilket motsvarar 1 % av skattein-
täkter och generella statsbidrag, samt omläggning till komponent-
investeringar. 

 Investeringsutrymme för 2019 är beräknat till 36 mnkr inklusive 
bredband och komponentinvesteringar. 

 
Skatter och bidrag 
Totala skattemedel, inklusive de så kallade välfärdsmiljarderna, bygger 
på senaste prognos från SKL per 2018-04-27 med en oförändrad skattesats 
på 23,22. Befolkningsminskningen budgeteras till minus 50 personer. 
 
Finansnetto 
Finansiella intäkter uppskattas till 700 tkr och består bland annat av utdel-
ning från Jämtlandsvärme AB, Kommuninvest, och avkastning på place-
ringar. 
Räntekostnader för pensionsskulden beräknar vi till 14 mnkr enligt sen-
aste pensionsskuldsprognosen per 2017-12-12 från KPA. Inga övriga rän-
tekostnader finns. 
 
Kompensation kostnadsökningar 
Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges rambudgetbeslut 
§ 42 per 2017-06-21, minskat med ej ramhöjande poster, och ramjuste-
ringsbeslut till och med fullmäktige per 2018-04-26. 
Verksamhetsramarna är uppräknade för lönkostnader och övrig förbruk-
ning enligt PKV, prisindex kommunal verksamhet, med 2,8 %. Uppräk-
ningen uppgår till 25 mnkr.  
 
Ramjustering 
Teknik- och serviceförvaltningen/fastighet har fått en ramjustering för 
omläggningen till komponentinvesteringar för minskade underhålls- och 
kapitalkostnader. 
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Grundmodellen före politisk beredning 
Total driftsram är 804 mnkr. Årets fördelningsutrymme är negativt och 
uppgår till -9,3 mnkr före politiska prioriteringar och beslut, det vill säga 
före eventuella generella besparingar och ramjusteringar. 
 
Affärsverksamheten (vatten/avlopp och renhållning) och fastighetsför-
valtningen har liksom tidigare år en nollbudget, dvs de ska vara fullt in-
täktsfinansierade. 
 
 
Bilagor 
Grundmodell budgetramar år 2019, per 2018-04-27 
 
 

 

 

  



Budgetramar per verksamhet  2019 Beredningsunderlag 2018

Belopp i tkr Uppdaterad med senaste skatte-

prognos per 2018-04-27
Nämnd/avd Budget 2018 Utfall 2017 Uppräkning Effekt Besparing Ram- Ej ram- Ramförslag Kommentarer

(exkl kapitalkostn) inkl ramjust . avvikelse PKV 2,8% kostn.ökn Justeringar justerande justerande 2019

KOMMUNFULLMÄKTIGE * 3 030 899 3 058 28 0 3 058

KOMMUNSTYRELSE 192 884 11 903 198 917 6 033 0 -7 000 0 0 191 917

Kommunstyrelse ** 52 484 3 225 53 923 1 439 0 53 923

Kommunledningsförvaltning 26 959 3 658 27 788 829 0 27 788

Teknik- och serviceförvaltning 32 286 1 089 33 325 1 039 0 -7 000 26 325 intäktsbudget för fastigheter, komponentomläggning

Strömsund turism 4 677 64 4 851 174 0 4 851

Framtids- o utvecklingsförvaltning 76 478 3 867 79 031 2 553 0 79 031

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 4 831 1 055 4 966 135 0 4 966

BARN, KULTUR- OCH UT-

BILDNINGSNÄMND 239 943 4 084 247 285 7 342 0 0 0 0 247 285

Barn-, kultur- och utbildningsförv 222 006 4 155 228 836 6 830 0 228 836

Kultur- och fritidsavdelning 17 937 -71 18 449 512 0 18 449

SOCIALNÄMND 328 324 -12 414 338 988 10 664 0 338 988

NÄRVÅRDSNÄMND 23 089 -910 23 784 695 0 23 784

 

ÖVERFÖRMYNDARE 1 890 28 1 943 53 0 1 943

REVISION 928 31 954 26 0 954

VALNÄMND 381 5 392 11 0 0 392

TOTAL 795 300 4 681 820 287 24 987 0 -7 000 0 0 813 287

*) Inkl potter fullmäktige, tkr 2018 2019

Kommunfullmäktiges oförutsedda. 1 044 678 1 044 Fördelnings-

Kommunfullmäktiges pott balanskrav. 1 000 2 500 1 000 utrymme: -9 287

**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr Ramförslag 804 000

Kommunstyrelsens oförutsedda 300 282 300

Komunstyrelsens utvecklingspott 1 000 450 1 000

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumerna för justeringar. Resultatmål 13 000 Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.

med tillägg för omställningen till komponentinvesteringar
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Det ska vara lätt att leva i Strömsunds kommun 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill utveckla Strömsunds kommun på ett lång-
siktigt hållbart sätt. Vi vill skapa en framåtanda och en bärkraft som ger förutsätt-
ningar för alla invånare att leva ett gott liv. Vi vill skapa en kommun där människor 
känner trygghet i att leva, bo och röra sig fritt samtidigt som vi ska bidra till en mer 
solidarisk fördelning av kommunens samlade resurser. 
 
Vår gemensamma vision är att ge alla kommuninvånare lika goda möjligheter – jäm-
likhet, rättvisa och solidaritet är förutsättningar för hållbar utveckling. Det innefattar 
att värna om miljön, bekämpa orättvisor, bejaka mångfalden och därmed skapa en 
social hållbarhet. Vi ska ha en bärkraftig ekonomi som skapar förutsättningar för mor-
gondagens välfärd. 
 
Vi vill att alla ska få vara med och bygga framtiden. Oavsett varifrån man kommer har 
man en plats att fylla i vår kommun. I vår vision finns inte främlingsrädsla och diskri-
minering eftersom vi vet att alla behövs. Alla människor ska mötas med respekt, 
ingen ska bli lämnad utanför. Vi sätter barnen främst, därför prioriterar vi att hålla hög 
kvalitet på förskola och skola. Vi vill ta tillvara människors kunskaper, nyfikenhet och 
erfarenheter och ge utrymme för individers kreativitet. 
 
Jämlikhet och trygghet är förutsättningar för jämställdhet och frihet. Alla invånare ska 
ges möjlighet att delta i den demokratiska processen och göra sin röst hörd. Genom 
medborgardialog i olika former vill vi styra kommunen och fatta beslut utifrån bra un-
derlag där kommunens invånare haft möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Flyktingsituationen under 2016 satte våra verksamheter på prov. Flera verksamheter 
berörs när ett stort antal asylsökande kommer till vår kommun. Nu stänger Migrat-
ionsverket alla sina asylboenden i kommunen under 2018. Det innebär att ca 180 
personer kommer att placeras i andra kommuner. Tillströmningen av ensamkom-
mande barn har minskat väsentligt och behovet av HVB-hem för asylsökande en-
samkommande barn minskar. Det innebär att vi successivt avvecklar våra HVB-hem 
för denna verksamhet.   
 
Kommuninvånarna ska bemötas som hela människor och ses utifrån hela sin livssitu-
ation. De kommunala verksamheterna ska vara tillgängliga, serviceinriktade, rätts-
säkra och präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att nyttja befintliga resurser på 
ett effektivt sätt. Verksamheterna inom Strömsunds kommun finns till för invånarna – 
inte tvärtom. Att företräda kommunens invånare är ett stort förtroende som vi ska för-
valta med största respekt och ansvar. 

 
 
 
 

Susanne Hansson (S)  Peter Frost (V) 
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Ledning och styrning 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för Strömsunds 
kommun och bolagsstyrelser. Budgeten anger kommunfullmäktiges viktigaste inrikt-
ningar och prioriteringar. Inriktningar och prioriterade mål i budgeten ska brytas ned 
och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna. Planer, program och policyer 
som kommunfullmäktige antagit är underordnade budgeten och har en stödjande 
funktion. De prioriterade målen har en tidshorisont över hela mandatperioden om inte 
annat anges. Måluppfyllelse eftersträvas snarast möjligt. Revidering av de priorite-
rade målen sker årligen genom ett nytt budgetbeslut. Förvaltningar och bolag ska ha 
samma följsamhet mot budgetens inriktningar och prioriterade mål. 
 
Varje nämnd och styrelse har ansvaret för att genomföra fullmäktiges inriktningar och 
prioriterade mål och ta fram effektmål för verksamheten. Nämnder och styrelser ska 
samverka i arbetet med kommunfullmäktiges budget och prioriterade mål. Alla verk-
samheter ska var och en ta ansvar för de övergripande målen. Därefter gör de priori-
teringar och formuleringar utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. Sedan 
kan nämnderna/styrelserna uppdra till förvaltning/bolag att ta fram budgetförslag. 
Förslaget ska baseras på inriktningsdokumentet och innehålla konkreta och mätbara 
mål samt ange hur målen ska nås. 
 
Budgetförslaget behandlas och beslutas av nämnden/styrelsen och blir länken mel-
lan politik och förvaltning, även om det formella ansvaret alltid ligger hos nämn-
den/styrelsen. 
 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning av dels den egna verksamhetens 
uppdrag som beskrivs i reglemente respektive ägardirektiv, dels kommunfullmäktiges 
prioriterade mål och inriktningar. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat 
men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och 
vad det betyder för den egna verksamheten och Strömsunds kommun som helhet. 
 
 
Hållbar välfärd 

En kommun med stor geografisk yta och med människor boende i hela kommunen 
ställer krav på att basfunktioner så som vård och utbildning ska fungera. Därför kom-
mer de ekonomiska förutsättningarna även för 2019 att vara en utmaning. Då mark-
naden saknar investeringsvilja i vår del av landet och kommunala medel ska täcka 
upp för kostnader för nödvändiga satsningar, får det stora ekonomiska konsekven-

Kommunfullmäktiges 
beslut om budget 

KFs inriktningar och mål 
för mandatperioden 

Nämnder och styrelser 
bryter ner KFs inrikt-
ningar och mål till  
effektmål 

Uppföljning, utvärde-
ring & analys i 
nämnd/styrelse 

Årsredovisning 

Kommunfullmäktige be-
handlar årsredovisning 
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ser. Ett exempel är utbyggnad av fibernät, som är en förutsättning för näringsli-
vets utveckling. Vi bygger nu vårt egna stadsnät och har avsatt ytterligare 20 
mnkr under 2018 till bredbandsutbyggnad. Vi jobbar aktivt för att minska arbets-
lösheten och stärka människors förmåga till egen försörjning. Kommande generat-
ionsskifte inom både den offentliga verksamheten och inom näringslivet behöver tas 
på allvar och här är den stora utmaningen hur vi ska kunna behålla, utbilda och 
skapa meningsfull sysselsättning till våra ungdomar för att vi ska klara arbetskrafts-
försörjningen framöver. Det är därför viktigt att genomföra den vision som finns i det 
personalpolitiska programmet; ”Strömsunds kommun är en attraktiv arbetsgivare 
med goda hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje och 
bra resultat”. 
 
Sommaren 2018 erbjuder vi 125 platser för feriearbete till ungdomar. På grund av 
ökad personalomkostnad för ungdomar har vi tillskjutit ytterligare 500 tkr under 2018.  
 
I en attraktiv kommun krävs ett levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter 
för såväl barn/ungdomar som vuxna. Det är en viktig faktor, förutom kommunal ser-
vice, när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort för nyinflyttade. Den 
nya idrottshallen i Strömsund invigdes hösten 2017. 
 
I en attraktiv kommun finns goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Då krävs 
tillgång till bostäder, goda kommunikationer på väg, järnväg och med flyg men också 
övrig infrastruktur i form av telefoni och bredband med hög kapacitet. 
 
 
Övergripande mål 2019-2020 

 Fortsatt god ekonomisk hushållning 
 Utvecklad samverkan med näringslivet 
 Attraktiv kommun med hög livskvalitet 
 Motverka ungdomsarbetslöshet 
 Utveckling av framtidens skola 
 Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor 
 Insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar 
 Utvecklad dialog med kommuninvånarna 
 Integration av nya kommuninvånare 
 Ökad jämställdhet och tillgänglighet 

 
 

Budgetförutsättningar 2019 

Kommunens ekonomiska förutsättningar har ett sämre läge i dagens skatteutjäm-
ningssystem. En utredning av skatteutjämningssystemet pågår och ska vara klar 
2018. Regeringens satsningar på kommuner och landsting med Välfärdsmiljarderna 
följt av viktiga reformer bidrar till förmildrande ekonomiska konsekvenser. För 
Strömsunds kommun innebär det ca 11,5 miljoner kronor för 2019. Bidraget från Väl-
färdsmiljarderna kommer att minska i takt med inflyttningen av nyanlända. 
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Skatteintäkterna till kommunen håller inte samma takt som kostnadsutvecklingen. 
Trots skattehöjningen 2017 minskar kommunens intäkter vilket leder till att verksam-
heternas kostnader behöver minska. De långa avstånden i vår kommun gör att verk-
samhetens kostnader inom till exempel vård, skola och omsorg blir hög då vi behöver 
fler enheter på en stor geografisk yta. Möjligheten att rekrytera personal till verksam-
heterna är avgörande för antalet enheter framöver. 
 
Kommunens verksamheter kan ha olika behov av resurser utifrån lokala förhållan-
den. Det är därför angeläget att genomföra en översyn av resursfördelningen och 
göra korrigeringar om så behövs.  
 

Prioriterat mål 

 Respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvars-
område. 

 
 
Finansiella mål för 2019 

Budgeten utgår från följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 
 
 Resultatmål +13 mnkr.  
 Investeringar om max 23,5 mkr förutom ombudgeteringar från föregående år. 

 
Nya finansiella mål arbetas fram under 2018-2019 och gäller från 2020. 
 
 
Framtidens utmaningar och utvecklingsområden 

Den i särklass största utmaningen är att öka inflyttningen till kommunen och trygga 
den framtida kompetensförsörjningen. Flyktingsituationen under 2015/16 gjorde att vi 
fick över 600 asylsökande i kommunen. Ett lyckat integrationsarbete kan leda till att 
flera av våra nyanlända väljer att stanna kvar i kommunen och bli en tillgång på ar-
betsmarknaden. Stundande pensionsavgångar lämnar öppningar på arbetsmark-
naden som kan bli en utvecklingsmöjlighet. Fram till 2031 kommer nästan hälften av 
kommunens anställda att gå i pension. Kommunen är attraktiv och har mycket att er-
bjuda nya invånare men tidigare har bristen på arbetstillfällen hindrat inflyttningen. Si-
tuationen är densamma i flera andra kommuner så det krävs ett fortsatt offensivt ar-
bete för att skapa förutsättningar för nya familjer att flytta hit. 
 
Den förväntade arbetskraftsbristen till följd av de stora pensionsavgångarna ökar kra-
ven på attraktionskraft hos kommunerna. Det kommer att bli avgörande för vilka kom-
muner som kommer att lyckas i rekryteringsarbetet. Därför fortsätter vi att arbeta för 
ökad jämställdhet inom kommunen och ser det som en tillväxtfaktor. 
  
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för bostadsförsörjning i kommunen. Behovet 
av nya bostäder framträder framförallt i Hammerdal och Strömsund. Näringslivet och 
de offentliga verksamheterna behöver rekrytera arbetskraft och då behövs nya bostä-
der till de inflyttande familjerna. Strömsunds hyresbostäder AB påbörjar nu förbere-
delserna för att bygga nya flerbostadshus i kommunen.  
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Nybyggnation av bostäder har förekommit i relativt liten omfattning. Strandskyddsdis-
pensen kan öppna upp för fler byggen av bostäder i attraktiva, sjönära områden. All-
männyttans bostäder måste moderniseras för att attrahera målgrupper med andra 
krav.  
 
En förutsättning för inflyttning är att kunna upprätthålla en god nivå på service i de 
olika kommundelarna. För att lyckas måste kommunen i större utsträckning sam-
verka med olika lokala aktörer, som till exempel ideella organisationer och förenings-
livet.  
 
Ett jämställt samhälle uppfattas av omvärlden som mer attraktivt än ett samhälle som 
är ojämställt. Jämställdhetsintegrering kan användas som en konkurrensfördel i 
marknadsföringen av kommunen och öka inflyttningen av unga kvinnor och män.  
 
Prioriterat mål 

 Inflyttningen ska öka.  
 Utveckla nya sätt att behålla service i en glest befolkad kommun. 

 
 

Omsorgen om individer och familjer 

Kommunens uppgift är att främja jämlika levnadsvillkor för kommuninvånarna. Väl-
färdsarbetet ska vara inriktat på att stärka individernas egna förmågor. För att minska 
behoven av institutionsvård ska uppsökande och tidigt förebyggande insatser priori-
teras, för såväl barn och unga som exempelvis vuxna med missbruksproblem. Sam-
verkan mellan socialtjänstens alla delar måste utvecklas.  
 
Arbetet med att finna nya vägar till sysselsättning för personer som är långvarigt be-
roende av försörjningsstöd ska fortsätta inom Arbetsmarknadsenheten. Den sociala 
ekonomins organisationer är en viktig samarbetspart. I början av 2017 begärdes 
Svenska Migrationscenters verksamhet i konkurs. Strömsunds kommun övertog per-
sonal och lokaler och driver verksamheten vidare i egen regi med uppdrag från bland 
annat Riksarkivet. De 12 anställda fick behålla sina jobb. 
 
Samverkan med familje-/barnavårdscentraler och förskolor ska vidareutvecklas så att 
barn i riskzonen uppmärksammas tidigt. Skolan och socialtjänsten ska tillsammans 
arbeta förebyggande till stöd för våra barn och ungdomar. Föräldrar till unga i riskzo-
nen ska stödjas med tidiga insatser. DUA – Delegationen för unga och nyanlända till 
arbete – är ett exempel där Strömsund samverkar med Arbetsförmedlingen för att 
minska ungdomsarbetslösheten och stärka nyanländas ställning på arbetsmark-
naden. Regionprojektet Öppen Arena startade 2018 och riktar sig till dem som står 
långt från arbetsmarknaden med särskilt fokus på utlandsfödda kvinnor. Extratjänster 
inom offentlig verksamhet ska öka efter överenskommelse med Kommunal. Målet är 
100 extratjänster under 2018.  
 
Institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar utgör en stor del av Individ- och 
familjeomsorgens kostnader. Det är brist på vanliga familjehem i länet och många 
placeringar sker därför på andra håll i landet, vilket fördyrar placeringarna. För indivi-
den kan det också vara en fördel att ha nära till familj och kunna gå kvar i samma 
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skola. Länets samtliga kommuner samverkar i att värva och utbilda fler familjehem 
inom länets gränser. 
 
Prioriterade mål 

 Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och 
unga samt vuxna med missbruksproblem. 

 Kommuninvånarnas förmåga till egen försörjning ska stärkas. 
 
 

Fritid 

Kommunen ska medverka till ett starkt, levande och lokalt förankrat föreningsliv. Det 
ska främja jämställdhet, delaktighet, integration, folkhälsa och genomsyras av ett tyd-
ligt barn- och ungdomsperspektiv. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska 
kunna delta i fritidsaktiviteter tillsammans med andra. 
 
Föreningslivet i kommunen skapar ett brett utbud av aktiviteter. Den insats som de 
ideella föreningarna bidrar med till kommunens barn, unga och nyanlända invånare 
är oerhört värdefullt. Det finns ca 300 föreningar i Strömsunds kommun som var och 
en på sitt sätt bedriver meningsfull verksamhet för våra invånare. Nu är SAGA-loka-
len i Strömsund invigd och blir ett centrum för kulturell verksamhet. 
 
Efter ett initiativ från det lokala företaget Engcon och Teknikcollege har kommunen 
bidragit till att Teknikhuset öppnat i Strömsund. Syftet är att stimulera unga uppfin-
nare och teknikintresserade barn och ungdomar. Verksamheten bedrivs på flera orter 
i kommunen då Teknikhuset reser ut till skolorna med sina aktiviteter. Aktiviteten är 
ett bra komplement till idrottsföreningarnas verksamheter.  
 
Engagemang och arbete i olika föreningar har flera fördelar. Det är ett socialt inslag i 
vardagen då man träffar människor utanför familjekretsen, skolklassen eller arbetet. 
Det är gemenskap och socialt sammanhang som har betydelse för ungdomars själv-
känsla. Inom idrottsföreningar ser man ungdomar engagera sig och utbilda sig till le-
dare och bli en förebild för andra ungdomar.  
 
Föreningsbidragen är en välriktad investering i det förebyggande folkhälsoarbetet. 
Föreningsbidrag ska vara kopplat till arbete med mångfald, jämställdhet och annat 
arbete som motverkar negativa normbildningar i samhället. Bidragen till samlingslo-
kaler i kommunen likaså. Här skapas mötesplatser för olika aktiviteter och föreningar 
i byarna runt om i kommunen. Kommunens nolltaxa spelar en viktig roll för att skapa 
mötesplatser till föreningslivet. 
 
Friluftsbadet i Strömsund är en oas för både kommuninvånare och turister. Möjlig-
heten till bad och motion i tempererat vatten uppskattas vilket vi också vill värna. Vi 
vet att Strömsunds kommun är en kommun med hög barnfattigdom jämfört med öv-
riga länet. Det innebär för många barnfamiljer att semestrarna tillbringas på hemma-
plan. Ett kostnadsfritt alternativ med friluftsbad fyller därför ytterligare funktioner.  
 
Prioriterade mål 

 Andelen ungdomar som deltar i föreningslivet ska öka. 



9 
 

 Föreningar med bidrag från kommunen ska erbjuda verksamhet för alla kvinnor, 
män, flickor och pojkar. 

 
 
Folkhälsa 

En befolkning som mår bra är viktigt för en hållbar utveckling. Folkhälsa handlar om 
vilket samhälle vi vill leva i. Ohälsan slår hårdast mot de mest utsatta och det drabbar 
också barnen och den är intimt kopplad till barnfattigdom. I Strömsunds kommun le-
ver vart femte barn i fattiga familjer1. Vi vill motverka ökade skillnader mellan männi-
skor och sträva efter jämlikhet i hälsa – särskilt riktat mot barn, ungdomar och deras 
föräldrar. Ohälsans klasstrappa ska bort! 
 
Psykisk ohälsa bland barn och unga i vår kommun ökar. Region Jämtland Härjedalen 
och Strömsunds kommun har nu tillsammans startat en ungdomsmottagning i Ström-
sund för att öka tillgängligheten för ungdomarna som bor långt från Östersund. 
 
2017 antog Kommunfullmäktige det reviderade folkhälsoprogrammet för Strömsunds 
kommun. Den innehåller konkreta mål och riktlinjer för hur vi ska minska ohälsan i 
kommunen. Folkhälsoprogrammet följs årligen upp i Folkhälsorådets Välfärdsbokslut. 
Alla nämnder och styrelser ska ta ansvar för genomförandet av Folkhälsoprogram-
met. 
 
Prioriterat mål 

 Psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska. 
 

 
Vård och omsorg 

Våra äldre invånare och personer med funktionsnedsättningar ska känna sig trygga i 
vår kommun. De som behöver hjälp ska få insatser utifrån behov. Alla insatser ska 
utformas och utföras med respekt för brukarens/vårdtagarens självbestämmande och 
integritet. Insatserna ska vara individuellt anpassade och syfta till att stärka indivi-
dens egna resurser. Gott bemötande, stimulans och aktiviteter bevarar hälsa, själv-
bestämmande och minskar läkemedelskonsumtionen. Förebyggande insatser för att 
motverka isolering är viktigt, därför måste möjligheterna att delta i sociala aktiviteter 
och möjligheterna att vistas utomhus öka. Måltiderna ska följa matpolicyns intent-
ioner.  
 
Många väljer att bo kvar i sina egna hem även när behoven av insatser ökar. Det 
ställer höga krav på kommunens hemtjänst och hemsjukvård. Strömsunds kommun 
ska erbjuda en kvalitativt säkerställd hemsjukvård till vårdtagare i ordinärt och särskilt 
boende i nära samarbete med Regionen. Ofta finns en make eller maka hemma och 
vårdar sin livskamrat. För att stödja anhörigvårdarna finns avlastningsplatser i alla 
kommundelar. Där kan man mera flexibelt möta de olika behov av avlastning som 
anhörigvårdaren har. Anhörigvårdaren ska känna till att man kan vända sig till kom-
munen för att få hjälp. 
 

                                                 
1 Rädda Barnens statistik. 
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Ett socialt innehåll i vardagen är bra för hälsan hos både ung som gammal. I sam-
hället finns frivilligorganisationer och studieförbund som kan bidra med insatser och 
skapa aktiviteter inom de särskilda boendeformerna. Kulturskolan kan tillföra stort 
mervärde genom diverse kulturinslag.  
 
Det behövs en större bredd av boendeformer som är anpassade utifrån människors 
olika behov av assistans, social gemenskap och trygghet. Strömsunds hyresbostäder 
ska aktivt arbeta för att tillgången på bostäder med god tillgänglighet ökar. 
 
 Prioriterade mål 

 Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka. 
 Tillgängligheten i det kommunala bostadsbolagets bostäder ska öka. 
 
 
Utbildning 

Alla barn, ungdomar och vuxna ska ges möjligheter att genom ett livslångt lärande 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill att alla barn, oavsett barnets förutsätt-
ningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kun-
skapsmålen. Vi ska erbjuda trygga förskolor, fritidshem och skolor med god pedago-
gisk omsorg. Det är avgörande för elevernas resultat att lärarna har höga förvänt-
ningar på alla barn och utgår från att alla vill och kan lära. Skolan ska arbeta mot 
mobbning, diskriminering och kränkningar utifrån framtagna planer. 
Vi har nolltolerans mot mobbning!  
 
I förskolan ska personal och resurser dimensioneras utifrån barnens och gruppens 
behov och föräldrarnas arbetstider. Förskolans/fritidshemmens öppettider ska vara 
anpassade efter familjernas behov av omsorg. Efterfrågan på barnomsorg på kvällar, 
nätter och helger har ökat. Därför har vi nu öppnat en avdelning i Strömsund och en i 
Hammerdal för att möta detta behov. 
 
Förskolan ska vara trygg och lärorik för alla barn som deltar och den ska lägga grun-
den för det livslånga lärandet. Man ska utgå från en helhetssyn på barnet och bar-
nets behov dvs omsorg, utveckling och lärande ska bilda en enhet. 
 
Gymnasieskolan ska hålla hög kvalitet och vara attraktiv för våra ungdomar i konkur-
rensen med andra utbildningsanordnare. Ungdomarna ska känna en vilja att stanna 
kvar i Strömsunds kommun i stället för att läsa på gymnasium på andra orter. Sats-
ningarna på teknik- och vårdcollege är ett led i arbetet att höja kvaliteten på utbild-
ningen och därmed ökar konkurrensfördelarna i förhållande till andra utbildningsan-
ordnare. För att ytterligare jobba med kvaliteten på gymnasieskolan finns nu en kvali-
tetsutvecklare för verksamheten. 
 
För att stärka Hjalmar Strömer skolan i konkurrensen om gymnasieeleverna erbjuder 
skolan körkortsutbildning och körlektioner. Det är ofta en förutsättning att ha körkort 
för att kunna arbeta i glesbygd och med denna satsning blir studenterna mer attraktiv 
på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Från höstterminen 2018 ska vi erbjuda 
alla gymnasieelever ett 20-resorskort hos Länstrafiken. 
 



11 
 

Sedan 2017 erbjuder vi alla avgångselever med godkänd examen från Vård- och om-
sorgsprogrammet samt Barn- och Fritidsprogrammet en anställning hos kommunen. 
Vi hoppas att intresset för dessa utbildningar ska öka och att jobberbjudandet ska 
leda till att fler väljer att studera på Hjalmar Strömer skolan. 
 
Lärlingsutbildningar erbjuds som ett alternativ och fortsätter utvecklas. Studier i kom-
bination med arbetsplatsförlagd utbildning är en studieform som efterfrågas.  
 
Vi har en relativt låg andel som går vidare till högre studier i vår kommun. Det finns 
ett tydligt köns- och klassmönster när det gäller vilka som påbörjar akademiska stu-
dier eller yrkesinriktade studier. Gymnasieskolan måste arbeta för att bryta detta 
mönster och uppmuntra till otraditionella yrkesval och högre utbildning.  
 
Vuxenutbildningens fokus ska vara att utjämna levnadsvillkor, ge människor en andra 
chans i livet och möta omställningen på arbetsmarknaden genom att anpassa sina 
former till individens behov och begränsningar. Det ökade antalet nyanlända i kom-
munen medför att behovet av fler platser inom vuxenutbildningen ökar.  
 
De stora pensionsavgångarna, generationsväxlingarna och kompetensförsörjningen 
på arbetsmarknaden ska särskilt uppmärksammas. Vi vill skapa möjligheter att stu-
dera även i ett senare skede av livet. Genom Akademi Norr har vi tillgång till universi-
tets- och högskoleutbildningar på distans. I samverkan med näringslivet kan vi arbeta 
för att tillgodose den lokala arbetsmarknadens framtida kompetensbehov.  
 
Bristen på förskollärare har uppmärksammats och rekryteringsbehovet väntas öka 
framöver. Därför har vi infört ett bidrag till de kommunanställda som vill utbilda sig till 
förskollärare. Under studietiden (3,5 år på helfart) erhåller den anställde 5 000 kr/må-
nad i bidrag. Motprestationen är att arbeta inom barnomsorgen på helger och lov un-
der studietiden samt att man efter avslutad utbildning fortsätter att jobba inom kom-
munens förskoleverksamhet. 
 

Prioriterade mål 

 Alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska ges förutsätt-
ningar att klara kunskapsmålen. 

 Universitets- och högskoleutbildning på distans ska tillhandahållas. 
 Samverkan med näringslivet ska öka för att möta företagens framtida kompetens-

behov. 
 
 
Arbetsmarknad 

Arbetslösheten i kommunen är nu nere på 10,8 procent varav 16,2 procent är unga 
och 38,7 procent är utrikesfödda. En betydande generationsväxling har inletts och 
kommer att accelerera de närmaste åren. Unga människor ska inte ställas utanför 
samhället efter avslutade studier utan ges möjlighet att komma in på arbetsmark-
naden genom t ex praktik- och lärlingsplatser. Särskilda insatser ska göras för att er-
bjuda stöd åt ungdomar som inte kommit ut på arbetsmarknaden eller saknar full-
ständiga betyg från gymnasieskolan.  
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Kommunen fortsätter satsningen på att skapa fler sommarjobb till unga. Vi vill fort-
sätta anordna arbetstillfällen för långtidsarbetslösa i de kommunala verksamheterna.  
 
Kommunala verksamheter ska ställa platser för praktik till förfogande. Arbetsmark-
nadsenheten har en central roll i detta arbete i nära samarbete med Arbetsför-
medlingen. Under 2018 är målet att kunna erbjuda 100 Extratjänster inom den offent-
liga verksamheten. 
 
Samverkan med Föreningen Svenska Migrationscentret i Karlstad kom igång i början 
av 2016. De etablerade ett lokalkontor i Strömsund. I samverkan med Arbetsför-
medlingen, kommunen och Riksarkivet skapades arbete till dem som stod långt från 
arbetsmarknaden. I början av 2017 begärdes Svenska Migrationscentret i konkurs. 
För att rädda verksamheten och arbetstillfällena övertog Arbetsmarknadsenheten 
verksamheten 2017 under namnet Dokumentationscenter.   
 
Efterfrågan på barnomsorg kvällar, nätter och helger har ökat och vi möter arbets-
marknadens behov av arbetskraft på obekväm arbetstid. 
 
Prioriterade mål 

 Ungdomsarbetslösheten ska minska 
 Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande och erbjuda Extra-

tjänster. 
 
 

Kultur 

En god livsmiljö förutsätter ett starkt och levande kulturliv. Kulturens olika uttrycksfor-
mer berör, inspirerar och tillgodoser människors grundläggande behov av att uttrycka 
sig, kommunicera, skapa och uppleva. 
 
Kultur är en viktig del av samhällsutvecklingen som helhet men utgör också en förut-
sättning för en konkurrenskraftig besöksnäring. 
Ett levande kulturliv och ett brett utbud av kulturaktiviteter för såväl barn/ungdomar 
som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet. Vi vill skapa förut-
sättningar för att kunna ge våra barn, ungdomar och vuxna värdefulla kulturupplevel-
ser. Kulturaktiviteter skapar goda demokratiska värderingar och sprider kunskap om 
vårt kulturarv. Vi vill stärka den kulturella mångfalden och bidra till en god folkhälsa 
och minskat utanförskap. Vi fortsätter arbetet med att skapa en kulturskola där barn 
och unga kan utvecklas inom flera områden. Satsningen på avgiftsfri kulturskola har 
visat sig framgångsrik då fler elever deltar i verksamheten än tidigare. Intresset för 
dans är stort och lockar många elever till verksamheten. Kulturskolan utvecklas ytter-
ligare genom att erbjuda dramaverksamhet, foto/film, musiklek till alla i åk 2 samt bild 
och form i förskoleklasserna. 
  
Vi ser betydelsen av de ideella krafterna. Föreningslivet är en viktig del i vår sam-
hällsutveckling och skapar attraktiva mötesplatser för våra kommunmedborgare och 
besökare. 
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Biblioteksverksamheten ska vara levande, möta invånarnas behov och även fortsätt-
ningsvis drivas i kommunal regi. Biblioteksverksamheten ska inspirera till möten och 
erbjuda aktiviteter för alla åldrar. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla och ge 
kostnadsfri information och kunskap samt utgöra en arena för kulturupplevelser i vid 
bemärkelse. 
 
Prioriterade mål 
 Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i kulturskolan. 
 Ungdoms- och fritidskonsulenten ska samordna och organisera mötesplatser för 

ungdomar i hela kommunen. 
 Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig och nå ut till förskolor, skolor och Lär-

centrum. 
 

 
Mänskliga rättigheter 

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till 
att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. De inkluderar människors 
möjlighet att överleva, om människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfatt-
ningar. 
 
Mångfald och integration skapar utveckling av samhälle och näringsliv. Oavsett kön, 
kulturell bakgrund, religiös tillhörighet eller funktionshinder ska alla ha lika möjligheter 
och rättigheter att leva ett gott liv. Till vår kommun flyttar människor från många olika 
länder och vi tar också emot flyktingar. Detta har lett till att vi i dag har god tillgång till 
många olika kulturer och språk. Kommunens program för inflyttning och integration 
har brutits ner i verksamheterna i form av handlingsplaner som årligen följs upp. 
 
Vi måste bli bättre på att ta tillvara alla människors kompetens eftersom vi vet att alla 
behövs för att klara det kommande arbetskraftsbehovet. Alla former av diskriminering 
ska motarbetas. En snabb introduktion i det svenska samhället är en framgångsfak-
tor och underlättar integrationen. En överenskommelse, mellan kommunen och ar-
betsförmedlingen, om fördjupad samverkan kring nyanländas etablering har tagits 
fram.  
 
De kommunala arbetsplatserna ska präglas av mångfald, jämställdhet och tillgänglig-
het. Strömsunds kommun är en samisk förvaltningskommun. Det innebär att vi ska 
tillhandahålla möjligheter att bevara den samiska kulturen och språket. Strömsunds 
kommun ska samverka med andra kommuner som är samiska förvaltningsområden.  
 
Prioriterat mål 

 Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de kommunala arbets-
platserna. 
 

 
Näringsliv 

Ett framgångsrikt näringsliv skapar förutsättningar för en bra välfärd. Ambitionen 
och utmaningen är att förbättra företagsklimatet ytterligare och göra kommu-
nen mer attraktiv för befintliga företag och nya etableringar. Ansträngningar 
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måste till för att hitta etableringar inom områden som i dag inte finns representerade i 
kommunen. 
 
Tillsammans med näringslivet vi tagit fram ett Näringslivspolitiskt program som ett 
konkret verktyg för fortsatt arbete med utveckling och tillväxt för Strömsunds kom-
mun. Programmet kommer att beslutas av kommunfullmäktige under 2018. 
 
Vi vill medverka till att praktik- och lärlingsplatser skapas inom det privata näringslivet 
för att underlätta företagens framtida rekrytering. 
 
Besöksnäringen är en potentiell tillväxtskapare och ett turismpolitiskt program ska 
ligga till grund för branschens utveckling. En parlamentarisk arbetsgrupp är utsedd 
och kommer att arbeta fram ett förslag som Kommunfullmäktige ska besluta i juni 
2018. Skoterturismen är stor i våra fjällnära områden och i Frostviken ska ett skoter-
regleringsområde bildas. Ett skoterprojekt pågår i Frostviken i syfte att skapa en håll-
bar skoterturism. 
 
För att utveckla företagsklimatet och näringslivet i särskilt utsatta kommuner har re-
geringen tillskjutit 210 mnkr under 2018-2020. För Strömsunds kommun innebär det 
att vi under tre år kan rekvirera totalt 5,28 mnkr för insatser som stärker vårt närings-
liv. 
 
Prioriterat mål 

 Kommunens verksamheter ska ge god service till näringslivet. 
 
 
Klimat och miljö 

Frisk luft och rent vatten har vi gott om i vår kommun. Det är också en av våra kon-
kurrensfördelar både när det gäller turism och inflyttning. En trygg och säker miljö är 
en viktig faktor när man väljer var man ska bo. Vi ska arbeta för att minska klimatpå-
verkan genom energieffektiv teknik. De senaste åren har fler valt att övergå till upp-
värmning via fjärrvärme. Vi vill arbeta för ytterligare förtätningar inom fjärrvärmenätet. 
Utvecklingen av biogasproduktion i kommunen ser vi som ett intressant inslag i fram-
ställandet av förnybar energi. Antalet vindkraftverk fortsätter öka i kommunen. Det är 
vårt sätt att bidra till energiomställningen och ökad produktion av förnybar energi. När 
tillståndsgivna vindkraftsparker byggts ska vi ta ställning till eventuell fortsatt utbygg-
nad i vår kommun. Avvägningar måste göras utifrån hur omgivningarna uppfattas och 
hänsyn ska tas till de som bor i närheten av områden lämplig för vindkraft och rennä-
ringens förutsättningar. 
 
Gruvbrytning i olika former har blivit intressant. Vi ser fördelar med de arbetstillfällen 
som uppstår men avvägningar måste göras i varje enskilt fall vad gäller påverkan på 
miljön och förutsättningarna för andra intressen i området. Uranbrytning vill vi inte till-
låta i vår kommun. 
 
Vi lever i ett ”slit-och-släng-samhälle” som skapar problem med stora mängder avfall. 
Många gånger slängs saker som skulle kunna vara till nytta för någon annan. En 
återbruksanläggning har öppnats på Jobbcenter inom Arbetsmarknadsenheten och 
skapar sysselsättning samtidigt som miljön blir en vinnare.  
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Naturen är en tillgång i vår kommun. Närheten till skog och mark är värdefullt och ska 
vara lättillgängligt även för de som bor i tätorterna. Dessa områden ger möjlighet till 
rekreation, rehabilitering, odling på kolonilotter samtidigt som det främjar den biolo-
giska mångfalden och skapar trivsel. Vi vill därför värna om våra grönområden och 
friluftsområden i kommunens kommande planarbeten. I Översiktsplanen för 
Strömsunds kommun har medborgarna själva fått peka ut de områden som de vill 
värna.  
 
Strömsunds kommun deltar i ett arbete under ledning av SMHI för att utveckla ett 
webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsarbete i kommunala plane-
rings- och verksamhetsprocesser. 
 
Under 2018 kommer arbetet med att ta fram en plan för klimatanpassningar att på-
börjas.  
 
Prioriterade mål 

 Energiförbrukningen ska minska.  
 Avfallsmängden till förbränning ska minska. 
 En klimatanpassningsplan ska tas fram. 
 

 

Trafik och infrastruktur 

En positiv utveckling av näringsliv och samhälle ställer krav på en väl fungerande in-
frastruktur. Vägar, järnvägar, telefoni och bredband måste hålla en kvalitativ nivå för 
att kommunen ska kunna vara konkurrenskraftig. Bredband med hög kapacitet är en 
förutsättning för tillväxt. För att slippa långa och tidskrävande resor kan till exempel 
videokonferens användas, men det förutsätter att teknikförutsättningarna är goda. 
Kommunen ska arbeta vidare med bredbandsutbyggnaden och en strategi har anta-
gits av Kommunfullmäktige. Kommunen bygger och äger sitt eget fibernät. Kommu-
nen är delägare i ServaNet som ska vara behjälplig i kommunens arbete med bred-
bandsutbyggnaden och arrendera nätet. Nu är fiberdragningen från Hammerdal till 
kommungränsen mot Dorotea klar. Arbetet med ortssammanbindande nät pågår och 
utbyggnaden fortsätter nu i tätorterna Hammerdal, Strömsund och Hoting. Fiber finns 
nu efter Stekenjokkvägen och snart kan boende längs vägen erbjudas uppkoppIing. 
   
Många av våra invånare pendlar långa sträckor till och från arbete och skola. I flera 
fall finns inget alternativ till bil. För att det ska vara hållbart måste vägstandarden 
vara god både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. 
 
Nivån på kollektivtrafiken måste upprätthållas. Utbudet av kollektivtrafik är en konkur-
rensfördel och har en avgörande betydelse för utvecklingen av besöksnäringen. Till-
gängligheten i kollektivtrafikens fordon och vid hållplatserna ska fortsätta att utveck-
las. Sedan 2015 är kollektivtrafiken skatteväxlad och sköts av Region Jämtland Här-
jedalen.  
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Vi vill medverka till att Inlandsbanans potential kommer till sin rätt. Ur trafiksäkerhets- 
och miljösynpunkt är det önskvärt att gods- och persontrafik i större utsträckning körs 
på järnväg istället för på väg. 
 
  
Personal 

För att vara framgångsrik i konkurrensen om arbetskraft måste kommunen vara at-
traktiv som arbetsgivare. Invånare och anställda ska uppfatta kommunen som en ar-
betsplats med rättvisa och trygga villkor. Personalen ska vara delaktig och ha infly-
tande över sin egen arbetssituation och klimatet ska präglas av öppenhet. Chefer ska 
sträva efter en förtroendefull samverkan med de anställdas fackliga organisationer. 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda trygga anställningsvillkor med 
grundanställning på heltid och jämställda, konkurrenskraftiga löner. Visstidsanställ-
ningar som staplas på varandra ska undvikas. Ett bra arbetsliv ska kunna kombine-
ras med ett bra familjeliv. 
 
Arbetet med kommunens Kompetensförsörjningsplan och rekryteringsstrategi är 
igång och kommer under 2018 att behandlas av Kommunfullmäktige. 
 
Som ett led i vårt arbete med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap kom-
mer vi under 2019 att satsa på friskvård för vår personal. I årets budget avsätter vi 2 
mnkr för friskvårdsinsatser! 
 
Intern rörlighet ska stimuleras för att ge medarbetare möjlighet till utveckling och för 
att pröva andra arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet. Alla chefstjänster ska 
utlysas externt. 
 
För att stimulera till utbildning och minska utflyttningen är det viktigt att kommunen 
kan erbjuda tillsvidareanställningar. Timanställda vikarier ska därför kunna erbjudas 
tillsvidareanställning utifrån verksamheternas behov av vikarier. Bemanningsenheten 
har påbörjat anställningar av ”fasta vikarier”. Det innebär en trygghet för den an-
ställde att ha en tillsvidareanställning i stället för vikariat. 
 
Prioriterade mål 

 Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda 
minska. 

 Kommande personalbehov ska kartläggas och en personalförsörjningsplan med 
rekryteringsstrategi ska upprättas. 

 Friskvårdsinsatser till personalen införs.   
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Ekonomi och budgetram 2019 

2018 års budget har uppräknats med 2,20 procent. Resultatmålet är satt till 13 mnkr 
för 2019. Kommunfullmäktiges avsättning för balanskrav är 1 mnkr och potten för 
kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader är 1 mnkr. Kommunstyrelsens utveckl-
ingspott är 1 mnkr. 2019 är det val till Europaparlamentet och budgeten för Valnämn-
den blir 381 tkr. 
 
Ytterligare 8,528 mnkr tillförs ramen genom utbetalning från pensionsstiftelsen. 
 
 
Ramhöjande: 
 
 2 mnkr tillförs KLF för friskvårdsinsatser. 
 200 tkr tillförs FUF för införande av 20-resorskort till gymnasieelever. 
 2,034 mnkr tillförs VSF för ökade kostnader i verksamheten.  
 
 

 
 



Budgetramar per verksamhet  2019 Beredningsunderlag 2018
Belopp i tkr Uppdaterad med senaste skatte-

prognos per 2018-04-27
Nämnd/avd Budget 2018 Utfall 2017 Uppräkning Effekt Besparing Ram- Ej ram- Ramförslag Kommentarer
(exkl kapitalkostn) inkl ramjust . avvikelse PKV 2,8% kostn.ökn 0,60% Justeringar justerande justerande 2019

KOMMUNFULLMÄKTIGE * 3 030 899 3 058 28 -18 -44 2 995 Minskning 44 tkr Kf oförutsedda.

KOMMUNSTYRELSE 192 884 11 903 198 917 6 033 -1 194 -7 000 2 200 0 192 924
Kommunstyrelse ** 52 484 3 225 53 923 1 439 -324 53 599
Kommunledningsförvaltning 26 959 3 658 27 788 829 -167 2 000 29 621 Friskvård till personalen.

Teknik- och serviceförvaltning 32 286 1 089 33 325 1 039 -200 -7 000 26 125 Intäktsbudget för fastigheter, komponentomläggning

Strömsund turism 4 677 64 4 851 174 -29 4 822
Framtids- o utvecklingsförvaltning 76 478 3 867 79 031 2 553 -474 200 78 756 20-resorskort till gymnasieelever.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 4 831 1 055 4 966 135 -30 4 936

BARN, KULTUR- OCH UT-
BILDNINGSNÄMND 239 943 4 084 247 285 7 342 -1 484 0 0 0 245 801
Barn-, kultur- och utbildningsförv 222 006 4 155 228 836 6 830 -1 373 227 463
Kultur- och fritidsavdelning 17 937 -71 18 449 512 -111 18 339

SOCIALNÄMND 328 324 -12 414 338 988 10 664 -2 034 2 034 338 988 Ökade kostnader

NÄRVÅRDSNÄMND 23 089 -910 23 784 695 -143 23 641
 

ÖVERFÖRMYNDARE 1 890 28 1 943 53 -12 1 931

REVISION 928 31 954 26 -6 -20 928

VALNÄMND 381 5 392 11 -2 -8 0 381 Endast EU-val 2019.

TOTAL 795 300 4 681 820 287 24 987 -4 922 -4 974 2 136 0 812 528

*) Inkl potter fullmäktige, tkr 2018 2019
Kommunfullmäktiges oförutsedda. 1 044 678 1 000 Fördelnings-
Kommunfullmäktiges pott balanskrav. 1 000 2 500 1 000 utrymme: -8 528
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr Ramförslag 804 000 8 528 tillförs ramen genom utbetalning från pensionsstiftelsen.

Kommunstyrelsens oförutsedda 300 282 300
Komunstyrelsens utvecklingspott 1 000 450 1 000

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumerna för justeringar. Resultatmål 13 000 Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.

med tillägg för omställningen till komponentinvesteringar
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Inledning 
 

Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands åtta kommuner med sina 106 kvadrat-
mil är Strömsunds kommun till ytan Sveriges sjätte största kommun med medborgare boende 
utsprida i hela kommunen. Strömsunds kommun har en medelålder på 46,7 år som är relativt 
hög jämfört med snittet i riket. Vi har underskott på medborgare i arbetsför ålder, speciellt 
kvinnor. Vi sätter ett tydligt fokus på tillväxt och sysselsättning som är en förutsättning till 
bra välfärd och service till kommunens medborgare. 

 
Kommunens skatteunderlag måste öka för att kunna finansiera kommunens kostnader för en 
bra skola, vård och omsorg m.m. och de måste göras med att fler bidrar med mer! Vi måste 
öka antal arbetstillfällen i det privata näringslivet genom att skapa bättre förutsättningar för 
entreprenörer att starta och driva sitt företag i Strömsunds kommun. Flera i arbetsför ålder 
måste kunna få möjligheten att kunna försörja sig själv genom ett arbete.  Ökat företagande 
kräver en bra infrastruktur såsom utbyggt bredband, bra mobiltäckning, bra vägar och en fun-
gerande kollektivtrafik där personal och gods kan transporteras. En viktig faktor är också att 
inte lägga ytterligare pålagor på småföretagarna i form av ökade skatter och ökad byråkrati. 

 
Våra barn och ungdomar är vår framtid, vi måste göra allt för att få dem att trivas i 
Strömsunds kommun och skapa en trygg och trevlig plats att leva och bo på. Vi måste ha en 
tilltalande förskola och skola där vi måste möta föräldrarnas och barnens behov och förvänt-
ningar. Gymnasiet har en betydande roll för Strömsunds kommun och det är viktigt att vi har 
ett brett och djupt utbud av utbildningar där eleven är i fokus. Grunden i gymnasiet måste 
vara att förbereda för ett jobb eller vidare utbildning. 

 
Turismen är en unik möjlighet som vi måste ta tillvara på. Turism skapar grunden till nya fö-
retag med arbetstillfällen för alla oavsett bakgrund. Strömsunds kommun har fantastiska 
möjligheter att utveckla turismen med våra både exklusiva och enkla miljöer och attraktioner. 

 
Slutligen vill vi betona vikten av ett levande kultur- och fritidsliv i kommunen, det är ofta en 
kompletterande orsak till att medborgare vill bo kvar och flytta till kommunen. Vår vision är 
att Strömsunds kommun ska bli en lättillgänglig och intressant kommun både för dem som 
redan finns här, för nya innevånare och för besökare. 
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Övergripande politiska mål 
 
God ekonomisk hushållning i verksamheter och arbete 

 Följa de finansiella målen 
 Kommunens lokalytor som inte används ska alltid ifrågasättas säjas eller rivas 
 Antal anställda ska anpassas efter omvärld och demografi 

Utveckling av kommunens näringsliv 
 Sysselsättning inom privat sektor skall öka 
 Företagsklimatet skall förbättras 
 Internationella kontakter, samverkan och kompetensutveckling skall stärkas och 

utnyttjas 
 Underlätta matchningen av rätt kompetens på arbetsmarknaden.  

Fortsatt satsning på kunskap, lärande och förnyelse 
 Inspirerat med entreprenörskap och företagande i skola och utbildning 
 Ökad andel högstadieelever som klarar inträde till gymnasium 
 Större andel som går ut gymnasiet med godkända betyg och söker vidare till högre 

utbildning 
 Ökad satsning på vuxenutbildning 

Livskvalitet och trygghet 
 Ökad inflyttning (bromsad utflyttning…livskvalitét, bra miljöer, attityder)  
 Satsning på ett rikligt och varierat fritids- och kulturutbud 
 Verka för goda barn- och ungdomsmiljöer 
 Trivsam närmiljö 

Hållbar samhällsutveckling 
 Miljövänlig utveckling 
 Satsning på folkhälsa 

Medborgardialog och ömsesidigt förtroende 
 Tydliggör det kommunala uppdraget 
 Kommunal service 
 Information till medborgarna.  
 Delaktighet i beslut 

Integration av nya kommunmedborgare 
 Hög kvalitet på utbildning i svenska  
 Delaktighet i samhället för att träna svenska språket och förstå det svenska samhället  
 Jobb eller praktikplatser 

 
Allas lika rätt i samhället 

 Tillgänglighet till publika anläggningar 
 Ökad jämställdhet  
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Demokrati 
 

Medborgarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor är en avgörande faktor för kom-
munens utveckling. Bra information till medborgarna ger delaktighet till vad som pågår inom 
kommunen. Medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut måste förbättras och göras 
tydligare. Kortare väg mellan kommunen och medborgarna, information är viktig men dialog 
är ännu viktigare. 

 
Inriktningsmål: 

 

 Förbättra och skapa ytterligare informationskanaler (och möjlighet till dialog) till och 
från medborgarna 
 

 Nya hemsidan utvecklas utifrån medsborgarnas behov 
 
 
 

Tillväxt, samhällsutveckling 
 

Strömsunds kommun har under en lång rad av år haft en negativ befolkningsutveckling på c:a 
150 personer per år. Dock har vi kunnat konstatera en ökning på c:a 50 personer under det före-
gående året. Detta till stor del beroende på att många nysvensker valt att bosätta sig i kommu-
nen. För att kommunen skall kunna utvecklas så måste inflyttningen till vår kommun även 
fortsättningsvis vara positiv. För att flera ska vilja bosätta sig i Strömsunds kommun så måste 
kommunen tillhandahålla en bra service till sina medborgare, det måste finnas jobb inom vari-
erande yrken och bostäder skall kunna erbjudas i attraktiva lägen och miljöer. 

 
 
Inriktningsmål: 

 

 Verka för att utpekade LIS-områden kan nyttjas på avsett sätt. 
 

 Gör Strömsunds kommun mer attraktiv med en bra service samt trivsam och intressant 
plats att bo och leva på. 
 

 Marknadsför de möjligheter som är unika för Strömsunds kommun. 
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Utbildning 
 

Grundskolan ger eleverna grundläggande kunskaper för att klara av och kunna utvecklas för 
fortsatta studier. Vi anser det vara viktigt att alla elever ges likvärdiga möjligheter till kun-
skap. Goda kunskaper i matematik och svenska är mycket viktigt och påverkar resultatet för 
de flesta övriga ämnen. Vi anser också att grundskolan skall ge eleverna ytterligare kunskap 
i kommunens basnäringar turism, jord- och skogsbruk samt entreprenörskap. 
 
Lokalytan per elev är i de flesta fall långt större än riksgenomsnitt vilket visar sig på en ut-
märkande hög lokalkostnad per elev. Samordning och effektivare utnyttjande av lokaler kan 
sänka kostnaderna. Antal assistenter i grundskolan ökar. Orsaken kan till stor del härledas till 
grundläggande brister i undervisningen där elevernas arbetsmiljö och studiero samt lärarnas 
pedagogik är avgörande faktorer som måste åtgärdas. 
 
Att kommunen har eget gymnasium som stärker självförtroendet och möjlighet för kommu-
nen att utvecklas vidare. Dock har gymnasiet för få elever för att kunna erbjuda alla nationella 
program. Alltför få program innebär att elever väljer andra studieorter vilket minskar antal 
elever ytterligare. Möjlighet till ytterligare tillval exv. ridning och idrott, skulle få ytterligare 
elever att välja Hjalmar. Att klara en godkänd gymnasieavgång är en inträdesbiljett till ar-
betsmarknaden och är en viktig faktor i elevens fortsatta liv. Kommunstyrelsens nyligen 
tagna beslut om att ge utgående gymnasieelever från vård/omsorg samt barn/fritid en fast an-
ställning inom   kommunen är en positiv och nödvändig åtgärd. 
 
Vuxenutbildningen medför möjligheter att komplettera studierna för att ge gymnasiekompe-
tens. Kompletteringen är betydelsefull för de som inte klarat gymnasiet eller inte hunnit få 
sin gymnasieexamen före 20 års ålder. 

 
Studier på högskolenivå skall kunna göras från kommunen på distans mot lämplig högskola. 
Distansutbildning gör det möjligt för flera boende inom kommunen att utbilda sig vidare utan 
att flytta från kommunen. 

 
Inriktningsmål: 

 
 Proritera kunskaper i lågstadiet och se till att alla elever besitter goda skriv- 

och läskunskaper när de lämnar åk2. 
 

 Bättre studiero och pedagogik  i grundskolan för att minska antalet assi-
stenter 

 
 Ge elever i grundskolan undervisning samt studiebesök kring turism, jord- och 

skogsnäring samt entreprenörskap. 
 

 Samordna och effektivisera skollokaler för att minska lokalkostnaderna. 
 

 Ytterligare marknadsföring av gymnasiet för att få flera sökande. 
 

 Verka för att alla går ut gymnasiet och med godkända betyg. 
 

 Ge estetprogrammet en möjlighet att åter starta på gymnasiet. 
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 Se över möjligheten till ytterligare tillval på gymnasiet 
 

 Inspirera fler till att söka vidare till eftergymnasiala/akademiska studier! Vi 
har låg utbildningsnivå i förhållande till riksgenomsnittet. 

 
 Satsa mer på vuxenutbildning. Detta ger i sin tur fler möjligheten till riktiga 

jobb samt ger fler en chans till gymnasiekompetens - gäller inte minst 
många nyanlända. 

 
 
 
Jämställd arbetsmarknad 
 

Ett stort problem för de flesta inlandskommunerna i Norrland är den minskande befolkningen. 
Strömsunds kommun har ett underskott av kvinnor i åldern dvs. åldern 20-40 år, jämfört med 
antalet män i samma åldersgrupp. Unga kvinnor tenderar att flytta, (ca 40 % av 20-åringarna 
flyttar)  i högre omfattning, en trend som måste brytas genom åtgärder som får kvinnor att 
stanna kvar eller vilja återvända. Det är viktigt att göra satsningar som attraherar yngre kvin-
nor och som kan skapa förutsättningar för att finna former för god service i vårt glest befol-
kade område. 

 
Nästan dubbelt så många kvinnor som män har högskoleutbildning i kommunen. Kvinnor i 
arbetsför ålder återfinns till största delen inom vård, omsorg, skola och handel medan männen 
finns till största delen inom tillverkning, bygg och transport. 

 
 
Inriktningsmål 

 
 Skapa förutsättningar som ska främja kvinnors entreprenörskap och innovationskraft. 

Satsa särskilt på kvinnors företagande, skapa särskilt riktade mötesplatser och arenor 
 

 Satsa på att förändra attityderna, systemen och strukturerna som styr män och kvinnors 
företagande. 

 
 Satsa på generationsskiftning för företag genom projekt för mentorskap/adepter och 

män/kvinnor med syfte att även bryta traditionella mönster/bransch 
 

 Jämställdhet inte enbart traditionellt mellan kvinnor/män utan också mellan olika 
folkgrupper osv.  

 
 Satsa mera på verksamheter inom kultur/fritid som attraherar kvinnor 
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Kultur/fritid 
 

Kultur och fritid är en stor och viktig del i kommunen. En bra kultur- och fritidsverksamhet 
kan vara en anledning till att välja just vår kommun. Genomförd satsning på en sporthall i 
Strömsund förbättrar ortens förutsättningar för att utöva idrott, kultur och fritid. Utförd upp-
rustning av Strömsunds anrika SAGA-salong kommer att utveckla kulturlivet ytterligare då 
denna kan användas till en mängd olika kultur och fritids evenemang. Satsningen på avgifts-
fri kulturskola har visat sig väldigt positiv och gett många elever chansen till att utöva kultur 
såsom musik, dans och drama. Satsningen på Teknikhuset har varit en succé och måste ha en 
given fortsättning. Vi vill även främja kulturaktiviteter i byarna och i de mindre centralor-
terna genom att på olika sätt stötta de lokala intresseföreningarna.  

 
Inriktningsmål: 

 

 Fortsätt utveckla kultur- och fritidsverksamhet i Pelarn/Saga. 
 

 Stötta kulturaktiviteterna i byar och samhällen utanför Strömsunds centralort. 
 

 Behålla, utveckla och marknadsföra befintliga bibliotek. 
 

 Utveckla möjligheterna till alternativ fritid för de som inte är intresserade av sport el 
kultur. 

 

Socialtjänst/vård/omsorg 

Socialtjänst, vård och omsorg är till största delen styrd av lagar, Detta för att ge samma stöd 
och hjälp till alla medborgare. En stor del av kostnaderna går idag till institutionsvård för 
unga och vuxna. Därför är det viktigt att satsa på förebyggande insatser. För att nå bäst resul-
tat är det här viktigt att det sker ett större samarbete mellan till exempel socialtjänsten och 
skolan. Nya möjligheter till bra samarbete finns idag och borde utnyttjas mer även i vår kom-
mun. Att samarbeta med förskola och familjecentral är också väldigt viktigt. En annan stor 
och viktig uppgift i hela länet är att hitta nya och gemensamma eller egna alternativ till HVB 
hem, som annars blir allt mer kostsamt för kommunerna. 

 
Kommunen är ytterst ansvarig för äldreomsorgen och hur väl omsorgen fungerar och hur 
den utformas påverkar livskvaliteten för både äldre, anhöriga och de som funderar på 
vad som händer den dagen de själva behöver hjälp. Dagens äldre behöver få mer 
inflytande och kunna medverka mer i tex. val av boende men också i frågor som rör 
kost, aktiviteter mm. 

 
  Ett trygghetsboende fungerar som ett ordinärt boende men med vissa mervärden anpassat för    
  tillgänglighet och gemensam trivsel. Vi har idag kommunägda trygghetsboenden på fyra plat 
  ser i kommunen. Några fungerar bättre än andra och det finns tomma lägenheter hyra. Genom  
  att öka attraktiviteten så kommer vissa äldre att vilja flytta in till närliggande trygghets-  
  boenden. Vi ser gärna också att privata trygghetsboenden byggs. 
 
Idag är verksamhet för vård/omsorg och verksamhet för individ- och familjeomsorg en ge-
mensam organisation där anslagna medel kan flyttas mellan verksamheterna. Detta är ofta 
till nackdel och vi skulle vilja se att de två verksamheterna redovisas separat på de progno-
ser som redovisas.
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Inriktningsmål: 
 

 Tidiga förebyggande insatser för barn och unga, mer samarbete mellan skola och 
socialtjänst är viktigt för att nå detta. 

 
 Skapa kommungemensamma eller egna alternativa HVB-hem 

 
 Ökad livskvalitet för äldre genom större inflytande och mer möjlighet till delaktighet i 

beslut runt aktiviteter, kost mm. 
 

 Ge de äldre större möjlighet att själva välja boende. Ytterligare satsning på trygghets-
boende. 

 

 

Miljö 
 

Vår kommun har stor tillgång på frisk luft och rent vatten, något som idag inte är alltför van-
ligt. Dessutom finns stora volymer outnyttjad biomassa från jord och skog lämpade för pro-
duktion av biodrivmedel. 

 
I kommunen produceras en anseenlig mängd vatten- och vindkraftel, detta beroende av en po-
sitiv kommunprofil, många lämpliga höjdlägen och glest befolkat landskap. Kommunens 
energibehov skall succesivt minska. Detta genom minskad elförbrukning, ökad satsning på 
värmepumpar och småskalig vind- och solenergi. Transportsektorns behov av energi minskas 
eller på sikt ställas om till miljövänligare bränslen. Ett snabbt sätt att komma i gång är att så 
snart det är möjligt fasa ut kommunens fossila tjänstebilar till förmån för el-drift inom exem-
pelvis i hemtjänsten. El från solceller gör stora framsteg till en årligen minskande kostnad. 
Kommunen bör delta i pågående utveckling med att börja installera solceller på kommunens 
egna fastigheter 

 
En trevlig och trivsam närmiljö i kommunens samhällen bör skapas genom att exempelvis 
utökad skötsel av gräsytor, plantering av träd/buskar och blomsterarrangemang. 

 
Inriktningsmål: 

 

 Minska transporterna genom lokal upphandling av kommunens förnödenheter. 
 

 Påbörja snarast omställning till en kommunal fossilfri bilpark, gärna elbilar. 
 

 I översiktsplaner kartlägga marker lämpliga för grödebaserad råvara för produktion av 
biodrivmedel. Jämför med tidigare vindkraftplaner. 

 
 Bygg succesivt ut elproduktion med solceller på kommunens fastigheter. 

 
 Satsa på en trivsam närmiljö – även utanför Strömsunds tätort. Trevligt för besökande 

såväl som för fastboende 
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Integration 
 

Kommunen har idag ett 30-tal ensamkommande flyktingbarn och c:a 200 asylsökande som 
kommer att omplaceras till andra kommuner under 2018. Mottagandet är i första hand av hu-
manitära skäl men även faktorer såsom mångfald, kultur och arbetskraft skapar utveckling i 
vårt samhälle. Integrationen av de anlända är mycket viktig för den enskilda individen. Att 
snabbt lära sig svenska språket är den viktigaste nyckeln till vårt samhälle. Utbildning i 
svenska (SFI) tillsammans med språkpraktik i arbete och umgänge bland svensktalande ger 
det bästa resultatet. Gäddede, Rossön, Hoting och Backe är exempel på orter där de boende 
på ett aktivt och engagerande sätt tagit hand om de inflyttade och på så sätt skyndat på och 
underlättat integrationen. 

 
För att underlätta de asylsökandes långa väntan på uppehållstillstånd samt för förberedelse för 
ett liv i Sverige så bör även denna grupp få tillgång till svenskundervisning snarast möjligt 
efter ankomsten. 

 
Inriktningsmål: 

 

 Mera och tidig språkpraktik exv. med arbetspraktik, värdfamiljer och fritidsaktiviteter. 
 

 Svenskundervisning även till asylsökande. 
 

 Uppmuntra de boende på orten att aktivt medverka till de nyanländas integration. 
 

 Flera praktikplatser, inte minst inom kommunal verksamhet. 
 

 Ta vara på de inflyttades kunskaper och förmågor för att ge arbete så de kan stanna 
kvar i kommunen. 

 
 Skapa odlingslotter på lämpliga platser i kommunen – det ger social samvaro och 

språkträning. 
 

 
 

 
Valfrihet 

 

Kommunen bör på olika sätt främja, stimulera och stödja alternativa driftformer. Detta ökar 
valfriheten både för medborgarna och anställda. Det stimulerar också till en utveckling mot 
högre kvalitet. Fler alternativa driftformer är inget hot mot offentlig sektor utan snare tvärt om 
– man lär av varandra och utvecklas. Lämpliga områden för alternativa driftformer är teknisk 
verksamhet och inom vård och omsorg. Lagen om valfrihet (LOV) infördes 2009 och innebär 
bl.a. att äldre får möjlighet att välja bland olika utförare av hemtjänst m.m. 

 
Inriktningsmål: 

 

 Se över möjligheter till alternativa driftsformer. 
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Turism 
 

Det är ingen tvekan om att rese- och turistindustrin har en mycket stor betydelse för vår kom-
mun och måste nu tas på allvar. De olika turistaktörerna bör samverka på olika sätt för att 
vara konkurrenskraftig och att nå även långväga kunder. Besökscentrum i Strömsund och 
Gäddede är viktigt för såväl besökande som för turistföretagen och måste lätt kunna hittas. 
Dessutom finns s.k. Info-points på 15 platser i kommunen. För att beskriva och tillvarata tur-
ismens möjligheter till utveckling, tillväxt och sysselsättning måste en aktuell turismstrategi 
snarast tas fram. 

 
Kommunen har stora potentialer att utveckla sin turism under både sommar och vinter. Det 
långa avståndet till närmaste flygplats begränsar turism och måste kompenseras på annat sätt. 
Närheten och gemenskapen med Norge bör utvecklas vidare. Vildmarksvägen blir ett allt 
viktigare turistmål i kommunen och dess besökspunkter måste vidareutvecklas. 

 
Främja hästnäringen och arbeta för att den ska utgör ett viktigt komplement till de tradition-
ella näringarna i regionen såsom jord- och skogsbruk samt turism. Hästnäringen och turist-
näringen är två näringar som strukturellt utvecklas och där tillväxt sker på likartat sätt. 
 
JHT – Kommunen (turismavd.) måste bli bättre på att samverka med JHT och leverera in 
vad vi har att erbjuda! Och i gengäld bli bättre på att delta i JHTs arrangemang och kompe-
tensutvecklingar.  Kommunen medfinansierar ju med ett antal hundra tusen varje år och här 
nämns inte JHT alls. Vi har mycket mer att hämta om vi blir en mer aktiv medspelare med 
JHT.  

 
 
Inriktningsmål: 

 
 Arbeta för främjandet av turismen med andra aktörer i länet såsom Jamtli, 

Inlandsbanan, etablerade kulturevenemang. 
 

 Delta i den satsningen på Destinationsutveckling längs Inlandsbanan som pågår i 
länet. 

 
 Förbättrat samarbete med JHT 

 

 Utveckla ytterligare besöksmål längs Vildmarksvägen. 
 

 Ta snarast fram en turiststrategi för kommunen 
 

 Se till att turistbyrån i Strömsund är lätt att finna och kan nås av besökande turister. 
 

 Fortsätt utvecklingen av en fungerande marknadsföring av kommunens turistföretag.  
 

 Främja hästnäringen och arbeta för att den ska utgör ett viktigt komplement till de 
traditionella näringarna i regionen såsom jord- och skogsbruk samt turism. Häst-
näringen och turistnäringen är två näringar som strukturellt utvecklas och där till-
växt sker på likartat sätt. 
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Folkhälsa 
 

Syftet med folkhälsoarbetet är att stärka individen. Statens folkhälsoinstitut har arbetat för att 
minska regionala ojämlikheten. Den nationella strategin för att skapa konkurrenskraftiga  
regioner och individer är att verka och bidra till regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning. 
 
Friska kommunmedborgare främjar en mindre kostsam hälsovård, färre sjukskrivningar och 
ett rikare liv. Folkhälsan är ofta beroende av samhälles klass och ekonomi vilket gör önskade 
åtgärder mera komplicerade. 
 
Balans i liv och karriär är avgörande för hälsan. Kvinnor är mer friska om de hinner med både 
yrke och fritid. Männens hälsa är istället beroende av hur de klarar sitt jobb. För att kvinnor 
ska må bra behöver de ha ett balanserat liv mellan arbete och familj, ha meningsfulla fritids-
aktiviteter och känna att det de gör betyder något. Kvinnor blir stressade och tvingas till 
sjukskrivning om de inte hinner eller kan möta de kombinerade kraven från arbets- och pri-
vatliv. 
     
Användande av alkohol och narkotika medför ofta en försämrad personlig hälsa och svårig-
heter i arbete och socialt liv. 

 
Inriktningsmål: 

 

 Gör en förstudie och kartläggning avseende kvinnor och mäns nuvarande och önskade 
möjligheter till fritidssysselsättning. 

 
 Skapa förutsättningar för mötesplatser och arenor för en meningsfull 

fritidssysselsättning för våra invånare oavsett ålder och kön. 
 

 Poängtera vikten av rätt kost och rörelse för elever i grundskolan – gärna i 
kombination med besök i natur och skog. 

 
 Förebygg och förhindra användande av droger. 
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Infrastruktur 
 

Kommunens infrastruktur är avgörande för dess utveckling. Strömsunds kommun återfinns 
idag bland bottenplatserna gällande infrastruktur. Eftersom Strömsunds kommun är relativt 
glest befolkat så finns tyvärr ett mycket begränsat kommersiellt intresse att satsa på infra-
struktur i våra bygder. 

 
Att alla medborgare har tillgång till bredband är en förutsättning för kommunens utveckling. 
Alltmera av våra samhällsfunktioner blir beroende av ett snabbt och fungerande bredband så-
väl privat som för företag.  Bredband via fiber är den långsiktiga och hållbara lösningen. Mo-
bilt bredband är en mindre tillförlitlig och relativt dyr lösning men kan användas som ett 
komplement till bredband via fiber. 

 
Den fasta telefontrafiken via koppartråd har upphört i kommunens samtliga byar senast under 
2018 och enligt Telia kunna ersättas med ensuccesivt att ersättas med en mobilt fast lösning. 
Dock kommer den mobila telefonin att öka vilket ställer krav på bättre täckning. 
Tyvärr kommer inväntan på 700 MHz-bandet att  slå stopp för ytterligare utbyggnad av be-
fintligt mobilnät. 

 
I kommunen finns många grusvägar med skiftande kvalitet vilket begränsar framkomligheten 
för varu- och persontransporter. I stället för underhåll av våra vägar så väljer Trafikverket  ty-
värr att sänka hastigheten för vägen. 

 
Kollektivtrafiken inom kommunen fungerar någorlunda tillfredsställande längs väg E45 och 
väg 342 till Gäddede. Dock är oftast inte busstiderna anpassade efter de som vill pendla 
mellan hem och arbete. Pendlarparkering finns i Strömsund men även andra orter längs E45 
är i behov av en sådan parkering 
 

 
Inriktningsmål: 

 

 Prioritera utbyggnad av bredband via fiber – även till byar utanför väg E45 
 

 Ställ högre kvar på leverans- och projekteringstakten i pågående satsning på bred-
band i kommunen 

 
 Förbättra mobiltäckningen inom kommunen genom ökad dialog med 

mobiloperatörerna 
 

 Påverka Trafikverket för bättre underhåll av våra vägar i kommunen. 
 

 Bättre anpassade busstider för pendling med buss alternativt tåg. 
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Näringsliv 
 

Näringslivet är viktigt för kommunenens framtid och utveckling. En förutsättning för tillväxt i 
Strömsunds kommun är att vi får flera företag att etablera sig i kommunen. Småföretagen är 
grunden till kommunens företagande och står för 4 av 5 företag med färre än 5 anställda. För 
att få företag att startas eller att etablera sig i Strömsunds kommun måste vi se till att bra för-
utsättningar finns. Det ställer stora krav på logistiklösningar, personal med rätt utbildning och 
ett trivsamt samhälle att bo och leva i, bland annat. Kommunen måste marknadsföra sig bättre 
när det gäller företagsetableringar och arbeta mer för dessa. Vi behöver få in mer entreprenör-
skap och företagande i skolan. Strömsunds kommun måste också serva och vara behjälpliga 
och ha en god relation till befintliga företag som redan finns i kommunen. 

 
Vi vill också se en strävan till lokal upphandling av mat och produkter som kommunen köper 
in. Detta främjar mera lokala företag i motsats till den alltmera storslagna offentliga upphand- 
lingen som idag marknadsförs. 

 
 
Inriktningsmål: 

 

 Fortsatt satsning på Teknikens hus som är en viktig plats för barn och unga att ut-
veckla sin tekniska förmåga i låg ålder. 

 
 Ytterligare samarbete med gymnasiet för utbildning av efterfrågad arbetskraft 

 
 Att göra de möjligt för alla elever att få driva UF-företag på gymnasiet. 

 
 Utför myndighetsutövande på ett företagarvänligt sätt. 

 
 Utveckla kvinnors, ungas samt nysvenskars företagande. 

 

 Upptäck och skapa relevanta utbildningar utifrån företagens behov. 
 

 Underlätta matchningen av rätt kompetens på arbetsmarknaden.   
 
 



15  

Kommunal verksamhet 
 

Strömsunds kommun är idag kommunens största arbetsgivare med c:a 1400 anställda. Kom-
munen skall konkurera med kommunens övriga företag om att få kompetent arbeskraft och 
jämföra sig med alternativa privata arbetsgivare. Generellt ligger kommunens löner lägre än 
motsvarande privata företag vilket medför att kommunen måste konkurrera om arbetskraft på 
annat sätt. Sommarjobb för ungdomar är viktigt dels för att få lite fickpenger, dels för att få 
arbetspraktik och rutiner på lovets dagar. Eftersom kommunen har och kommer att ha stort be-
hov av tjänster inom vård- och omsorg är det viktigt att ta tillvara de yngre som är utbildade 
för uppgifterna. En god arbetsmiljö och en tydlig personalpolitik är en förutsättning för en bra 
arbetsplats. Kommunens korttidsfrånvaro är bland de lägsta i landet medan långtidsfrånvaron 
står  för drygt 60 % av all frånvaro. 
 
Många av kommunens medborgare står långt från arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten 
(AME) har ”anställt” många av dessa i sin verksamhet vilket medfört att kostnaderna för för-
sörjningsstödet minskar samtidigt som den anställde  har ett arbete som i vissa fall kan resul-
tera i en tillsvidareanställning i företag eller kommun. 

 
Det behövs en koppling här till att kommunen behöver bli en samhällsutvecklare, ta rodret 
och inte enbart ”passivt titta på” när utvecklingen går i en negativ trend. Undersökningar 
(SCB, KKIK mfl) visar att kommunen ligger lägre än genomsnittet på flertalet mått gällande t 
ex företagande, folkhälsa, miljö och hur kvinnor och män som bor i kommunen ser på den 
som en bra plats att leva och bo på. Undersökningarna visar däremot att trygghetsaspekten är 
god (positivt resultat) i enkäter. 

 
 
Slutligen vill vi betona betydelsen av nationella och internationella kontakter och samarbete. 
 

Inriktningsmål: 
 

 Erbjud seriösa sommarjobb för alla ungdomar som lämnat grundskolan.  
 

 Arbeta aktivt för att sänka kommunens långtidsfrånvaro 
 

 Avveckla ej nödvändig administration inom kommunen.  
 

 Vidareutveckla internationella kontakter, samverkan och kompetens 
 

 Utöka AME:s verksamhet för  att skapa självkänsla, arbete och minskat försörjnings-
stöd. 
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Långsiktiga åtgärder för att klara kommunens ekonomi 2019-2022 

 
Vi är oroade för kommunens ekonomi under åren efter år 2019. Detta på grund av att kommu-
nens utgifter ökar i betydligt snabbare takt än kommunens inkomster vilket innebär att kommu-
nen måste öka inkomsterna eller dra ner på utgifterna.  
 
Besparingen som beräknas bli många miljoner varje år kan inte längre tas från en ”hyvling” av 
verksamheternas budget. Istället måste vi ta nya grepp med satsningar och åtgärder för att på 
sikt dra ner  på kommunens kostnader. 
 
Nedan följer ett antal förslag för att klara kommunens framtida ekonomi: 
 

 Flera i riktiga arbeten för att öka kommunens skatteinkomster. Stimulera småföretagan-
det 
 

 Genomför en organisationsöversyn av kommunens verksamhet för att få en effektivare 
och smidigare verksamhet. 

 
 Ifrågasätt om kommunens alla nuvarande sysslor skall tillhöra kommunens ansvarsom-

råden 
 

 Ytterligare förebyggande åtgärder inom IFO rörande vuxenenheten, öppenvården och 
placering av ungdomar 
 

 Engagera och samarbeta med kommunens föreningar som kan delta eller överta delar 
av kommunens verksamheter exv. idrottsanläggningar, ungdomsverksamhet, turistser-
vice och medborgarservice. Gärna i samarbete med planerade kommundelskontor 
 

 Sälj ut Folkets Hus och campingen i Strömsund. 
 

 Se över kommunens skolor gällande antal och utbildningskvalitet. 
 

 Samordna skolverksamheten i Strömsund 
 

 Se över planering och upphandling av skolskjutsar 
 

 Snabbare och effektivare SFI-undervisning för att snabbare möjliggöra anställning. 
 

 Mera IT-stöd inom vård/omsorg 
 

 Samordna LSS-verksamheterna 

 Se över kommunens äldreboenden gällande antal och placering. 
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Ekonomi/Budget 2019 
 

Kommunens ekonomiska läge är inte det bästa inför 2019. Skatteintäkterna är inte tillfreds-
ställande till följd av att en förhållandevis stor den av medborgarna inte betalar skatt på grund 
av arbetslöshet m.m. Dessutom ger skatteutjämningsbidraget inte den utdelning vi önskat. 
De nya riktade bidragen ger inte heller avsedd kompensation. Detta medför att vi har ett nega-
tivt fördelningsutrymme till våra verksamheter sedan vi tagit hänsyn till PKV (generella kost-
nadsökningar) 

 
Finansiella mål 

 Budget i balans – årligt överskott med 13Mkr 
 Investeringar max  23,5 Mkr   
 Ingen avsättning till pensionsstiftelsen 

 
Följande förutsättningar gäller som grund för de budgetramar som föreslås. 

 Befolkningsminskning med 50 personer under 2019 
 PKV – 2,8% 
 Potter: Kommunfullmäktiges oförutsedda  1 044 kkr 

Kommunfullmäktiges ballanskrav  1 000 kkr 
Kommunstyrelsens oförutsedda  300 kkr 
Kommunstyrelsens utvecklingspott  1 000 kkr 

 
 

Centerpartiet och Moderaterna yrkar på följande fördelning för budget 2019 
 

 Vi bedömer att vi kommer att få en befolkningsökning om 50 personer, detta 
med tanke på vår tilltro på den starka tillväxten inom kommunens näringsliv. 
Tillskott  5000 tkr 

 Vi anser att årets generella kostnadsökningar (PKV) är väl höga och dras ner 
från 2,8% till 2,3%.  Tillskott 4 100 kkr 

 Rationaliseringar inom kommunledningsförvaltningen (KLF) bedöms ge motsva-
rande två tjänster. Tillskott 1 000 kkr 

 Överförmyndare får en ramhöjning med 250 kkr för att utöka nuvarande skuld- 
och budgetrådgivning. 

 Närvård Frostviken tilldelas 500 kkr för att klara tillsättande av kompetent ar-
betskraft  

 

 

 



Budgetramar per verksamhet  2019 Beredningsunderlag 2018

Belopp i tkr Uppdaterad med senaste skatte-

prognos per 2018-04-27
Nämnd/avd Budget 2018 Utfall 2017 Uppräkning Effekt Besparing Ram- Ej ram- Ramförslag Kommentarer

(exkl kapitalkostn) inkl ramjust . avvikelse PKV 2,8% kostn.ökn 0,50% Justeringar justerande justerande 2019

KOMMUNFULLMÄKTIGE * 3 030 899 3 058 28 -15 3 042

KOMMUNSTYRELSE 192 884 11 903 198 917 6 033 -995 -8 000 0 0 189 923

Kommunstyrelse ** 52 484 3 225 53 923 1 439 -270 53 653

Kommunledningsförvaltning 26 959 3 658 27 788 829 -139 -1 000 26 649 Presonalreducering 2 tjänster

Teknik- och serviceförvaltning 32 286 1 089 33 325 1 039 -167 -7 000 26 159 Intäktsbudget för fastigheter, komponentomläggning

Strömsund turism 4 677 64 4 851 174 -24 4 827

Framtids- o utvecklingsförvaltning 76 478 3 867 79 031 2 553 -395 78 636

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 4 831 1 055 4 966 135 -25 4 941

BARN, KULTUR- OCH UT-

BILDNINGSNÄMND 239 943 4 084 247 285 7 342 -1 236 0 0 0 246 049

Barn-, kultur- och utbildningsförv 222 006 4 155 228 836 6 830 -1 144 227 692

Kultur- och fritidsavdelning 17 937 -71 18 449 512 -92 18 357

SOCIALNÄMND 328 324 -12 414 338 988 10 664 -1 695 337 293

NÄRVÅRDSNÄMND 23 089 -910 23 784 695 -119 500 24 165 Nya metoder för att klara kompetensförsörjningen i Frostviken

 

ÖVERFÖRMYNDARE 1 890 28 1 943 53 -10 250 2 183 En halvtidstjänst ytterligare för budget- och skuldsanering

REVISION 928 31 954 26 -5 949

VALNÄMND 381 5 392 11 -2 0 390

TOTAL 795 300 4 681 820 287 24 987 -4 101 -8 000 750 0 808 936

*) Inkl potter fullmäktige, tkr 2018 2019

Kommunfullmäktiges oförutsedda. 1 044 678 1 044 Fördelnings-

Kommunfullmäktiges pott balanskrav. 1 000 2 500 1 000 utrymme: -4 936

**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr Ramförslag 804 000 Befolkningsökning med 50 personer under 2019 = 100 pers = 4936 kkr

Kommunstyrelsens oförutsedda 300 282 300

Komunstyrelsens utvecklingspott 1 000 450 1 000

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumerna för justeringar. Resultatmål 13 000 Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.

med tillägg för omställningen till komponentinvesteringar



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2018-05-29  36
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 127 Dnr 2018.222 521 
 
Busskort till elever på Hjalmar Strömerskolan 
 
Under flera års tid har ungdomar hört av sig och önskat att kommunen 
ska tillhandahålla Ungdomskort hos Länstrafiken. Det skulle kosta kom-
munen ca 2,3 mnkr att införa Ungdomskort för alla folkbokförda i kom-
munen mellan 6-19 år. En kostnad som vi av ekonomiska skäl inte kunnat 
prioritera. I dagsläget betalar kommunen 12,3 mnkr för skolskjutsar. 
 
Kommunen har efterfrågat ett alternativ för ungdomar mellan 16-19 år, 
men Länstrafiken har inte kunnat erbjuda ett kort för den åldersgruppen. 
 
Hos Länstrafiken kan man köpa 20-resorskort som gäller mellan två valda 
orter. Priset för ett 20-resorskort beror på hur lång ressträcka man valt. 
Det är 50% rabatt för ungdomar upp till 20 år. 
 
För att öka attraktionen för Hjalmar Strömer skolan föreslås att eleverna 
på gymnasieprogrammen erbjuds ett 20-resorskort per läsår. Den beräk-
nade kostnaden uppgår till 200 000 kronor för 2018. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att besluta enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Erbjuda 20-resorskort till alla elever på gymnasieprogrammen på 
Hjalmar Strömerskolan från höstterminen 2018.  

2. Framtids- och utvecklingsförvaltning tilldelas 200 000 kronor för 
kostnaden för busskorten samt administration. 
 

3. Medel tas från kommunstyrelsens utvecklingspott 2018. 
 
_____ 
Beslutsexp 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Hjalmar Strömer skolan 
Ekonomi 

 
 
 
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
Datum 
2018-05-24 
 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Viktor Sjödin, kanslisekreterare  

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Busskort till elever på Hjalmar Strömer skolan 

Sammanfattning av ärendet  

Under flera års tid har ungdomar hört av sig och önskat att kommunen 
ska tillhandahålla Ungdomskort hos Länstrafiken. Det skulle kosta kom-
munen ca 2,3 mnkr att införa Ungdomskort för alla folkbokförda i kom-
munen mellan 6-19 år. En kostnad som vi av ekonomiska skäl inte kunnat 
prioritera. I dagsläget betalar kommunen 12,3 mnkr för skolskjutsar. 
 
Kommunen har efterfrågat ett alternativ för ungdomar mellan 13-19 år, 
men Länstrafiken har inte kunnat erbjuda ett kort för den åldersgruppen. 
 
Hos Länstrafiken kan man köpa 20-resorskort som gäller mellan två valda 
orter. Priset för ett 20-resorskort beror på hur lång ressträcka man valt. 
Det är 50% rabatt för ungdomar upp till 20 år. 
 
För att öka attraktionen för Hjalmar Strömer skolan föreslås att eleverna 
på gymnasieprogrammen erbjuds ett 20-resorskort per läsår. Den beräk-
nade kostnaden uppgår till 200 000 kronor för 2018. 
 
Initierare 

Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande 
 
Förslag till beslut och motivering 

1. Erbjuda 20-resorskort till alla elever på gymnasieprogrammen på 
Hjalmar Strömer skolan från ht 2018 

2. Framtids- och utvecklingsförvaltning tilldelas 200 000 kronor för 
kostnaden för busskorten samt administration. 
 

3. Medel tas från kommunstyrelsens utvecklingspott 2018. 
 

Underskrift 

 
 
 ...............................................................................  
Viktor Sjödin, kanslisekreterare  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justering (Sign) 

  

§ 128 Dnr 2018.221 521 
 
Bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik  för ungdomar under 
sommarlovet 

 
Regeringen beslöt 26 april att bidra till att avgiftsfri kollektivtrafik för 

ungdomar erbjuds under sommarlov. Trafikverket har fått uppgiften att 

administrera stödet och kommunerna ansöker om bidraget hos Regionala 

kollektivmyndigheten (RKM). Målgruppen är ungdomar som lämnar års-

kurserna 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasieskolan eller motsvarande 

skolor.  

Regeringens satsning på avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under 

sommarlov innebär ett ekonomiskt stöd till de kommuner som köper 

ungdomskort.   

Av Regeringens information framgår att 4 524 000 kr är avsatta för Jämt-

lands län. Preliminär beräkning av stödet fördelat per ungdom, ca 8240 

ungdomar, blir ca 549 kr/ungdom. Total kostnad för ungdomskortet un-

der sommarlovet är enligt RKM ca 1070 kr/ungdom. Mellanskillnaden på 

521 kr/ungdom måste betalas av respektive kommun. 

 

Inom Strömsunds kommun är det ca 711 ungdomar som är aktuella för 

ungdomskortet vilket innebär en kostnad på ca 370 431 kr för kommunen.  

 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att besluta enligt upprättat förslag och att medel an-
visas ur kommunstyrelsens utvecklingspott 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Att ansöka om bidrag hos Regionala kollektivmyndigheten samt 
att mellanskillnaden på 370 431 kronor avsätts till avgiftsfri kollek-
tivtrafik för ungdomar under sommarlovet enligt regeringens rikt-
linjer. 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott 2018 

_____ 
Beslutsexp 

Ekonomi  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
datum 
 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Thord Engström 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar 

 
Regeringen beslöt 26 april att bidra till att avgiftsfri kollektivtrafik för 
ungdomar erbjuds under sommarlov. Trafikverket har fått uppgiften att 
administrera stödet och kommunerna ansöker om bidraget hos Regionala 
kollektivmyndigheten (RKM). Målgruppen är ungdomar som lämnar 
årskurserna 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasieskolan eller motsva-
rande skolor.  

Regeringens satsning på avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under 
sommarlov innebär ett ekonomiskt stöd till de kommuner som köper 
ungdomskort.   

Av Regeringens information framgår att 4 524 000 kr är avsatta för Jämt-
lands län. 
Preliminär beräkning av stödet fördelat per ungdom, ca 8240 ungdomar, 
blir ca 549 kr/ungdom. Total kostnad för ungdomskortet under sommar-
lovet är enligt RKM ca 1070 kr/ungdom. Mellanskillnaden på 521 
kr/ungdom måste betalas av respektive kommun. 
 
Inom Strömsunds kommun är det ca 711 ungdomar som är aktuella för 
ungdomskortet vilket innebär en kostnad på ca 370 431 kr för kommunen.  
 
Initierare 
Thord Engström 
 
Förslag till beslut och motivering 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta om att ansöka om bidrag hos RKM 
samt att mellanskillnaden på 370 431 kr avsätts till avgiftsfri kollektivtra-
fik för ungdomar under sommarlovet enligt regeringens riktlinjer.  
 
Underskrift 

 
……………………………….                             
Thord Engström               
Chef Gatu- markenheten           



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 129  
 
Delegationsbeslut 
 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 73-100 
 
Kommunstyrelsens beslut   
 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2018-05-29  39
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 130  
 
Delgivningar 
 
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående me-

del i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
 Budget 2018   300 000:-  
 Bidrag Landsbygdsriksdagen 2018 § 116/2017 -10 000:-  

Kvarstår   290 000:-  

 

b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående me-
del i kommunstyrelsens utvecklingspott: 

 
 Budget 2018   1 000 000:- 
 Strömsunds skoterallians, § 212/2017  - 200 000:- 

Ek. stöd till Bygdens Framtid § 211/2017 -120 000:- 
  
 Kvarstår   680 000:- 
 
Kommunstyrelsens beslut   
 
Delgivningarna läggs till handlingarna 
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