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  § 21 
 

Ändring i föredragningslistan 

Ärende 16 Mål för fastighetsförvaltningen 2017 utgår. 
 
_____  
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§ 22 
 

Uppföljning av överenskommelse om regional utveckling  
 
Anders Byström och Marina Gregorsson, Region Jämtland Härjedalen, in-
formerar om verksamhetsberättelsen m.m. 
 
Länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen har en överenskom-
melse om regional utveckling. Överenskommelsen ska följas upp årligen.  
 
I december 2016 överlämnade regionen verksamhetsberättelser för de i 
överenskommelsen aktuella områdena: Kompetens och utveckling, Soci-
alt inkluderade och ett sunt liv, Resurssnålare och effektivare samt Över-
gripande regional utveckling för analys av kommunerna. 
 
Vid dessa samtal bör följande frågor tas upp: 
 
• En samlad bedömning av hur regionen utfört sitt uppdrag 

 
• Område där kommunen anser att regionen inte till fullo fullgjort sitt 

uppdrag 
 

• Område där kommunen anser att regionen gjort bra insats 
 

• Hur regionen fullgjort uppdraget att i olika sammanhang ”represen-
tera” det kommunala perspektivet och hur dialogen mellan regionen 
och kommunen fungerat i dessa sammanhang 
 

• Förslag på förändringar för att utveckla samverkan inom det regionala 
utvecklingsområdet. 

 
Diskussioner förs på sammanträdet och Anders Byström tar med sig syn-
punkterna.  
 
Kommunstyrelsen kommer att till hösten ha en större genomgång av frå-
gorna.  
 
_____  
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§ 23 
 
Information om projektet INTILL 
 
Rasmus Westerberg och Jonas Vedin informerar om projektet INTILL. 
 
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Hemavan Tärnaby, South Lap-
land och Gold of Lapland. 
 
Målet med projektet är att lyfta turismen i regionen. 
 
Projektets syfte är att skapa hållbara destinationer som drivs av näringsli-
vet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____  
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§ 24 Dnr 2017.30 744 
 
Ansökan om bidrag till Bris region Nord 

Bris region Nord ansöker i en skrivelse den 18 januari 2017 om 10 kronor 
per barn från Strömsunds kommun för år 2018. Totalt 20 960 kronor för 
kommunens 2 096 barn. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 24/2017 
 
Yrkande 

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

1. Bris Nord får 20 960 kronor i bidrag för verksamheten 2018. 
 
2. Medel anslås i kommunstyrelsens budget 2018.  
 
_____  
 
Beslutsexp 
Bris Nord 
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§ 25 Dnr 2017.31 805 
 
Ansökan om sponsring/bidrag till Hotingtravets jubileum 
2017 

Västra Ångermanlands Travsällskap anhåller i en skrivelse den 23 januari 
2017 om att Strömsunds kommun sponsrar/bidrar med 100 000 kronor 
till de tre travdagarna under Hotingtravets jubileumsvecka sommaren 
2017. 
 
Jubileet gäller:  
 
• 110 år på tävlingar med häst 
• 60 år med Västra Ångermanlands Travsällskap 
• 50 år med travbanan på land 
 
Västra Ångermanlands Travsällskap får varje år 30 000 kronor som spons-
ring av ett travlopp där Strömsunds kommun marknadsförs. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 25/2017 
 
Yrkande 

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

1. Västra Ångermanlands Travsällskap får 50 000 kronor i marknadsfö-
ringsbidrag för jubileumsåret 2017. 

 
2. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2017. 
 
3. Exakt omfattning regleras i avtal. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Västra Ångermanlands Travsällskap 
Kommundirektören 
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§ 26 Dnr 2017. 34 297 
 
Anhållan om bidrag till Folkets Hus i Hoting 

Hotings Byggnadsförening u.p.a. befinner sig för tillfället i en svår eko-
nomisk situation och önskar därför att få hjälp av kommunen. 
 
Föreningen äger och förvaltar Folkets Hus i Hoting och har två deltidsan-
ställda, där en arbetar på kontoret och en inom fastighetsskötsel. 
 
Under den senaste tiden har föreningen haft svårt att klara ekonomin. 
Detta pga. olika saker, så som: 
 
• minskat intresse för evenemang hos lokalbefolkning = minskade intäk-

ter 

• minskat intresse hos företag och föreningar för att hyra lokaler 

• minskat intresse hos lokalbefolkning av att hyra lokaler för privata 
evenemang 

• minskat antal fasta hyresgäster 

• minskat driftbidrag (över tid – i jämförelse med föregående år) 

• ökade fasta kostnader 

• ökat behov av renovering och underhåll 
 
Styrelsen jobbar aktivt med att försöka hitta lösningar på problemet, men 
med rådande situation är det väldigt svårt. De vidtagna åtgärder och be-
sparingar som hittills har gjort, har inte gett önskat resultat. Kostnaderna 
överstiger intäkterna, som i sin tur leder till rädslan om en eventuell kon-
kurs. 
 
Kommundirektören har träffat representanter för föreningen den 31 janu-
ari 2017. Föreningen redovisade några förslag till åtgärder som får effekt 
2017 men har nu akuta skulder. Enligt handläggaren av driftsbidrag till 
samlingslokaler skulle kommunen kunna betala ut 80 000 kronor i för-
skott utifrån de utgifter föreningen redovisat i resultatrapporten per no-
vember 2016. Bokslutet för 2016 är inte klart. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 28/2017 
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§ 26 forts. 
 
Yrkande 

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

1. Hotings Byggnadsförening får 80 000 kronor i förskott av driftsbidrag 
till samlingslokal. 

 
2. Föreningen ska senast den 1 april 2017 redovisa vilka åtgärder man 

tänker vidta för att komma tillrätta med ekonomin. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Hotings Byggnadsförening 
Teknik- och serviceförvaltningen  
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§ 27 Dnr 2016.398 612 
 
Yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla – 
åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymna-
sieutbildning (SOU 2016:77) 

Utbildningsdepartementet har skickat rubricerat betänkande på remiss till 
bland annat Strömsunds kommun för yttrande senast den 1 mars 2017. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 29/2017 
 
Yrkande 

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

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Utbildningsdepartementet 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen  
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 Utbildningsdepartementet 
 
 103 33  STOCKHOLM 
 
 
Betänkandet En gymnasieutbildning för alla – åtgärder 
för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieut-
bildning (SOU 2016:77) 

Regeringens mål enligt direktiven är att alla ungdomar ska påbörja 
och fullfölja en gymnasieutbildning. Det innebär att utredningens 
fokus är ungas deltagande i gymnasieutbildning och genomström-
ningen i gymnasieskolan. Utredningen har gjort en bred genomlys-
ning av olika frågor och områden inom gymnasieskolan. Förslagen 
ska vara angelägna, viktiga för utveckling och samtidigt hanterbara 
för gymnasieskolan. Fokus är att alla elever ska få tillräckliga kun-
skaper för att nå målen för en gymnasieutbildning, men många av 
förslagen har stor betydelse även för elever som vill komma längre i 
sin kunskapsutveckling.  
 
Strömsunds kommun instämmer i huvudsak i de förslag som utred-
ningen har lämnat.  
 
Vi vill särskilt lyfta fram nedanstående utredningsförslag som myck-
et angelägna förändringar; 
 
• Vårdnadshavare ska medverka till att en ungdom påbörjar och 

deltar i en gymnasieutbildning. 
 
• Utbildningen ska planeras med sammanhållna skoldagar och för-

delas jämt över dagarna. 
 
• En minsta garanterad undervisningstid ska regleras även för in-

troduktionsprogram och rätten till tre år utbildning tydliggörs. 
 
• Alla nationella program bör ha lika behörighetskrav. Tolv god-

kända grundskoleämnen ska gälla för både yrkesprogram och 
högskoleförberedande program. 
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• Det ska vara möjligt att göra undantag från vissa behörighetskrav 

för elever på introduktionsprogram som är mycket nära behörig-
het till ett nationellt program när åldersgränsen för att påbörja så-
dana studier infaller.  

 
• De kurser som leder till grundläggande högskolebehörighet ska 

ingå som grundupplägg på alla yrkesprogram.  
 
• En undersköterskeexamen införs på vård- och omsorgsprogram-

met. 
 
Vi delar också utredningens uppfattning att ett ämnesbetygssystem 
är att föredra och att det bör bygga på en ämnesutformad gymnasie-
skola.  
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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§ 28 Dnr 2016.414 047 
 
Yttrande över revisionsrapporten Specialdestinerade statsbi-
drag 

Kommunens revisorer har gett PwC, Kommunal Sektor, i uppdrag att ge-
nomföra en granskning avseende specialdestinerade statsbidrag. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 30/2017 
 
Yrkande 

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

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommunrevisionen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen  
PwC 
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Revisionsrapport – Specialdestinerade statsbidrag 
 
Kommunrevisionen har låtit genomföra en granskning avseende 
specialdestinerade statsbidrag. Rapporten omfattar kommunstyrel-
sens, barn-, kultur- och utbildningsnämndens, socialnämndens och 
närvårdsnämndens verksamhetsområden. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen till 
övervägande del har säkerställt att statsbidrag hanteras på ett ända-
målsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 
 
PwC lämnar ett antal rekommendationer för framtiden. Nedan redo-
visas de områden som berör kommunstyrelsen som verksamhets-
nämnd. 
 
Rekommendation Kommentar Åtgärder 
Gällande redovisning av 
flyktingverksamheten 
måste det säkerställas 
att över- och underskott 
inte balanseras mellan 
åren. 

För 2015 rådde stor 
osäkerhet kring vo-
lym och omfattning 
av ersättningar från 
Migrationsverket. 
Rutiner som säker-
ställer att över- eller 
underskott inte ba-
lanseras mellan åren 
har tillämpats i bok-
slutet för 2016.  

 

Analyserna avseende 
förutsättningar för att ta 
emot bidrag kan struk-
tureras och dokumente-
ras på ett tydligare sätt. 

Analyser görs utifrån 
ekonomisk motpre-
station men även ar-
betsbelastning. Ana-
lyser och beslut om 
att avstå från bidrag 
dokumenteras inte. 

FUF får i uppdrag att 
utforma rutiner för 
ansökningar/återsök-
ningar av statsbidrag 
där det inte finns så-
dana rutiner. Rutiner-
na ska omfatta över-
väganden som görs 
utifrån ekonomisk 
motprestation och 
arbetsbelastning.  

Rutiner för ansökning-
ar/återsökningar, ut-
över bidrag från Migra-
tionsverket, kan doku-
menteras i större ut-
sträckning. 

Rutiner för ansö-
kan/återsök av bi-
drag från Migra-
tionsverket finns do-
kumenterade.  
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Rekommendation Kommentar Åtgärder 
Den manuella bevak-
ningen/uppföljningen 
av återsökta medel kan 
utvecklas. 

Det nya ersättnings-
systemet för ensam-
kommande 
(20170701) innebär  
bl a att ersättningarna 
från staten i större 
utsträckning ska ut-
betalas som schablo-
ner. Det kommer att 
minska behovet av 
bevakning och upp-
följning.  

FUF får i uppdrag att 
utveckla rutinerna för 
bevakning och upp-
följning av återsökta 
medel.  
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§ 29 Dnr 2017.35 133 
 
Projekt om arbete kring återvändande ensamkommande, i 
partnerskap med Länsstyrelsen och Migrationsverket 

Under ett års tid har framtids- och utvecklingsförvaltningen och kvali-
tetsavdelningen vid Migrationsverket arbetat med att ta fram ett underlag 
för projektansökan till asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 
med Migrationsverket som huvudman.  
 
Om projektet beviljas står AMIF för 75 % av kostnaderna. Styrgruppen för 
Migrationsverkets utvecklingsråd har som sista instans inte kunnat ge ett 
medgivande på grund av minskad budget för nästkommande år samt 
förändrade mandat och förutsättningar inom verket. Dock har Migra-
tionsverkets kvalitetsavdelning, huvudprocess Att återvända, sagt ja till 
medfinansiering om 1,5 medarbetare över tre år enligt ett nytt upplägg 
som partner där Strömsunds kommun är projektägare. Som ytterligare 
partner står Länsstyrelsen Jämtland, vilken även bidrar med 10 % tjänst 
som medfinansiering. 
 
Strömsunds kommun har under perioden januari 2014 till juni 2015 drivit 
ett återvändandeprojekt riktat till ensamkommande barn. Ambitionen var 
att utveckla arbetet med gruppen genom att bland annat ta fram ett verk-
tyg som strukturerar samverkan mellan de olika inblandade aktörerna 
inom den kommunala verksamheten. Just samverkan mellan olika aktörer 
i olika situationer är en grundläggande förutsättning för att arbetet med 
ensamkommande barn ska fungera, både ur ett myndighetsperspektiv, 
men även ur barnets perspektiv. 
 
För att fortsätta att utveckla och minska de identifierade bristerna och 
dess negativa följdeffekter ska projektet öka kompetensen bland myndig-
heter och verksamheter genom bland annat: 
 
• Webbaserad utbildning samt informationsmaterial. 
• Stödkontor i Strömsund för 15-20 pilotkommuner i olika delar av lan-

det och inom Migrationsverket. 
• Stärka samverkan inom den kommunala verksamheten och mellan 

kommuner och Migrationsverket genom implementeringen av 
Strömsundsmodellen. 
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§ 29 forts. 
 
Projektet syftar till att utveckla en kommunal samverkansmodell och me-
tod enligt Strömsundsmodellen samt att öka kunskapen om asyl- och 
återvändandeprocessen inom den kommunala verksamheten samt även 
att stärka samverkan i frågan mellan Migrationsverket och kommuner. 
 
Projektet kommer även att arbeta för att utveckla och kvalitetssäkra verk-
samheten lokalt. 
 
Utkast till budget 
 
Direkt kostnader  13 826 569 kr 
Indirekta kostnader  1 690 960 kr  
Summa kostnader  15 517 529 kr 
 
Medfinansiering AMIF 75 % 11 638 147 kr 
Finansiering från projektpartner 3 746 477 kr 
Finansiering från Strömsunds kommun 132 095 kr  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 31/2017 
 
Yrkande 

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

Kommunstyrelsen ställer sig bakom en ansökan till AMIF. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen  
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§ 30 Dnr 2016.395 048 
 
Bidrag av bygdeavgiftsmedel 

Länsstyrelsen Jämtlands län anhåller i en skrivelse den 28 november 2016 
om kommunens prioriteringar och yttrande över inkomna ansökningar 
om bygdeavgiftsmedel. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 32/2017 
 
Fjällsjöfonderna 
 
Yrkande 1 

Ordföranden föreslår att ansökningarna tillstyrks och avstyrks enligt 
upprättat förslag. 
 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall till 
detta. 
 
Frostvikenfonderna 
 
Yrkande 2 

Ordföranden föreslår att ansökningarna tillstyrks och avstyrks enligt 
upprättat förslag. 
 
Proposition 2 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall till 
detta. 
 
Strömsfonderna 
 
Yrkande 3 

Enligt arbetsutskottets förslag har mera bidrag prioriterats än vad som 
finns att fördela när det gäller Strömsfonderna och ordföranden föreslår 
följande ändringar: 
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§ 30 forts. 
 
Nr 27 – Ansökan från Alanäsets byförening om 250 250 kronor i bidrag till 
renovering av kajområdet avslås. 
 
Nr 38 – Ansökan från Ringvattnets bygdegårdsförening om 143 000 kro-
nor i bidrag till upprustning av serveringskök/kök i bygdegården avslås. 
 
Nr 40 – Ansökan från Strömsunds skoterallians tillstyrks med 132 847 
kronor. 
 
Proposition 3 

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

Ansökningarna tillstyrks och avstyrks enligt bilaga. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Länsstyrelsen 
 
 
 
 
  

  



FJÄLLSJÖFONDERNA 2017

1 (4)

Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar KS beslut
5831-2016 Voernese sameby 180 000 180 000

Avloppsanläggningar i Storjola
6566-2016 Invikens Vägförening Avslag Brist på medel Avslag

Rensning av diken och nya trummor samt grusning av 
delar av vägen

7261-2016 Tåsjödalens IK Avslag Brist på medel Avslag
Inköp av bordtennisbord

7428-2016 Tåsjödalens IK Avslag Brist på medel Avslag
Inköp av bänkpress

7516-2016 Tåsjö IF 22 500 22 500
Inköp av tidtagarklocka för träning och tävling

7519-2016 Tåsjö IF Avslag Brist på medel Avslag
Påbyggnad till skoterkälkar

7259-2016 IFK Kyrktåsjö Avslag Brist på medel Avslag
Inköp av röjsåg med skyddsutrustning

7571-2016 IFK Kyrktåsjö Avslag Brist på medel Avslag
Ny infartsväg, parkering samt flytt av café

7546-2016 Norråkers Idrottsförening 20 500 20 500
Investering i luftvärmepump

7795-2016 Västra Ångermanlands travsällskap 65 000 65 000
Handikapptoalett och skötselrum

7796-2016 Västra Ångermanlands travsällskap 75 000 75 000
Vattenfiltrering, grävning och nydragning av slang m.m.

7632-2016 Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ek för 80 000 80 000 80 000
Inköp av luftvärmepumpar

7634-2016 Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ek för 50 000 Avslag Brist på medel Avslag
Inköp av utomhusbelysning

Belopp AUs förslag

1 190 000

2 30 000

3 37 500

4 43 000

5 22 500

6 10 000

7 12 000

8 100 000

9 20 500

10 65 000

12

13

11 75 000
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Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar KS beslutBelopp AUs förslag

7387-2016 Björksjönäs Stornäsets Bygdegårdsförening 88 000 88 000 88 000
Fortsättning målning av fasad

7476-2016 Tåsjö Hembygdsförening 227 000 182 359 Endast material 182 359
Läggande av plåttak

7488-2016 Andersnäsets Vägsamfällighet 270 000 Avslag Brist på medel Avslag
Upprustning av Andersnäsvägen

7273-2016 Hotings Pistolskytteklubb 35 000 Avslag Brist på medel Avslag
Fortsatt upprustning av skjutvall, skjutpaviljong, 
klubbstuga och målbod

7699-2016 Norråkers Jaktskytteklubb 180 000 180 000 180 000
Reparation och ombyggnad av skjutbana

5924-2016 Tåsjö Östra Bys samfällighet Z 872 U 208 258 Avslag Brist på medel Avslag
Förbättringsarbete enskild väg

7740-2016 Aldernäsflovägens samfällighet Avslag Brist på medel Avslag
Upprustning av väg Aldersnäset GA:1

6628-2016 Iskuben Ek förening 150 000 Avser utrymningslarm NLF 150 000
Miljöanpassning/energieffektivisering

22 7354-2016 Rörströms Hembygdsförening 33 125 33 125 33 125
Inköp av diskmaskin till hembygdsgården

7356-2016 Rörströms Hembygdsförening 75 000 75 000
Byte av gammal, trasig sockelbeklädnad

7771-2016 Rörströms Hembygdsförening 17 900 17 900
Investering i fiber

7776-2016 Rörström östra vägsamfällighetsförening Avslag Brist på medel Avslag
Upprustning av väg

7965-2016 Brattbäckens samhällsförening Avslag Brist på medel Avslag
Byte av yttertak och golv i förrådsbyggnad

19

20 587 200

21 622 500

14

15

16

17

18

23 78 625

24 17 900

25 197 500

26 65 000
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Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar KS beslutBelopp AUs förslag

7521-2016 Vängels By- och Idrottsförening Avslag Brist på medel Avslag
Restaurering kök

7749-2016 Vängels vägsamfällighet Avslag Brist på medel Avslag
Upprustning av enskild väg

7692-2016 Backe Event 85 883 85 883
Komplettering av utrustning

30 7737-2016 RSMH Fjällsjö 100 000 Avslag Brist på medel Avslag
Bygga om till handikappanpassat badrum

31 7361-2016 Rossöns Fiskevårdsområdesförening 24 000 Avslag Brist på medel Avslag
Inköp av sängar till uthyrningsstugor

32 7384-2016 Fjällsjö Petroleum 29 380 29 380 29 380
Investering flaggstänger

33 7413-2016 Silsjönäs Bygdegårdsförening 221 000 Avslag Brist på medel Avslag
Målning av bygdegården

34 7418-2016 Fjällsjö Alpina 400 000 Avslag Brist på medel Avslag
Renovering av serveringsbyggnad

7536-2016 Backe Idrottsförening 190 000 190 000
Byte armaturer, elljus- motionsspåret 

7237-2016 Rossöns Idrottsförening 245 460 Brist på medel 245 460
Byte av belysningsarmatur på skidstadion

7576-2016 Rossöns Golfklubb Avslag Brist på medel Avslag
Inköp av eldriven golfbil

7579-2016 Rossöns Samhälls- & Företagarförening 210 000 Lekplats 210 000
Byte av låssystem och iordningsställande av lekplats

39 7612-2016 Rudsjö Folketshusförening 52 200 52 200 52 200
Renovering och inköp av utrustning

40 7864-2016 Öhns vägsamfällighetsförening 92 020 Avslag Brist på medel Avslag
Upprustnings av Buskholmsvägen

36 345 462

85 883

37 100 000

27 78 048

28 52 350

29

38 460 300

35 190 000
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41 ? Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid 1 000 000 Avslag Brist på medel Avslag
Akut VA-renovering samt stamreparation

42 7426-2016 Strömsunds skoterallians 320 000 100 000 100 000

Förbättra skoterledsystemet (ansökan även upptagen 
under Strömsfonderna)

Medel att fördela
Näringslivsfonden (NLF)               
Allmänna fonden
Summa                                              

6 896 251 2 082 307 2 082 307

   832 922 
1 249 385 
2 082 307 



FROSTVIKSFONDERNA 2017

1 (2)

Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar KS beslut

Jormbygdens Utveckling Ek förening 37 255 37 255
Ledbeslysning/isolering lösull
Jormbygdens Utveckling Ek förening 492 000 Står för egen grävare samt färre ton jord 492 000
Sanering drivmedelsanläggning för destruktion
Jormvattnets Bysamfällighet Avslag Brist på medel Avslag
Ombyggnad av bro
Jormvattnets IF 453 954 453 954
Byggande av lekplats/aktivitetsplats
Jormvattnets Fiskevårdsområdesförening 460 000 Resterande del egen insats efter kontakt 460 000
Nybyggnad relaxavdelning med föreningen
Byggnadsföreningen Jormstugan 362 875 Beviljar ej till boden, avdrag 150 000:- 362 875
Renovering av Jormstugan
Frostviken-Hotagens Sameförening 330 000 330 000
Utbyggnad av föreningslokal
Frostviken-Hotagens Sameförening 13 666 13 666
Säkerhet
Björkvattnets Byaförening 299 651 299 651
Upprustning föreningshus
Kvarnbergsvattnets Bygdeförening 346 250 Endast beviljas till renovering av damm 346 250
Renovering av Skvaltkvarnen, Kyrkolandet
Gäddede Sportklubb 39 000 39 000
Inköp avutrustning styrkehall samt gruppträning
Forum Frostviken Ek förening 66 400 66 400 66 400
Byggnation av gärdesgård kring fjällpark
Frostvikens Skoterklubb 89 000 Avslag Brist på medel Avslag
Inköp av miljöanpassad snöskoter
Tillväxt Frostviken Ideell förening 97 850 38 336 Glaspartier tas bort samt ej flytt av disk 38 336
Ombyggnad av turistbyrån
Tillväxt Frostviken Ideell förening 82 000 82 000 82 000
Gemensam plattform för bygdeutveckling

299 651

11

14

15

7658-2016

7661-2016

7970-2016

10 438 124

12

13

7898-2016

7542-2016

7586-2016

7625-2016

9

39 000

6 512 875

7 330 000

8 13 6667517-2016

7236-2016

7290-2016

3 50 000

4 453 954

5 540 000

7608-2016

7235-2016

7597-2016

Belopp AUs förslag

1 37 255

2 581 000

7053-2016

7510-2016
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Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar KS beslutBelopp AUs förslag

Ankarede Café 788 446 Avslag Brist på medel Avslag
Fiberanslutning, VVS och eldragning, rivning m.m.

Medel att fördela
Näringslivsfonden (NLF)               
Allmänna fonden
Summa                                              

4 419 221 3 021 387 3 021 387

16 7690-2016

   1 208 554 
1 812 833 
3 021 387 



STRÖMSFONDERNA 2017

1 (4)

Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar
7523-2016 Ströms Hembygdsförening 21 000 21 000

Elsanering Storstugan
7530-2016 Ströms Hembygdsförening 20 000 20 000

Anskaffning flytbrygga vid hembygdsgården
7527-2016 Ströms Hembygdsförening Avslag Brist på medel Avslag

Anskaffning kyldisk Café Tomten
7544-2016 Ströms Hembygdsförening 37 500 37 500

Anskaffning kyldisk Café Tomten
6738-2016 Strands Byförening 67 500 67 500

Nytt golv i bygdegården
7694-2016 Strands ek förening för vatten och avlopp Avslag Brist på medel Avslag

Utbyggnad av vattentäkt
7696-2016 Strands ek förening för vatten och avlopp Avslag Brist på medel Avslag

El-försörjning och reservkraft till vattenverk
7697-2016 Strands ek förening för vatten och avlopp Avslag Brist på medel Avslag

Grävning av VA-ledningar från vattentäkt
7700-2016 Strands ek förening för vatten och avlopp Avslag Brist på medel Avslag

Nybyggnad av vattenverk (pumphus)
7769-2016 Faxebygdens byalag 235 000 235 000

Byte av panel samt målning, Täxan
7540-2016 Strömsunds Sportskytteklubb Avslag Brist på medel Avslag

Utveckling pistolskyttecentrum
7560-2016 Vattudalens båtklubb 50 000 50 000 50 000

Upprustning av klubbstugan, Linjeviken
7594-2016 Svaningens samfällighetsförening 75 000 Avslag Brist på medel Avslag

Nya vattenledningar
7652-2016 IFK Strömsund 550 000 550 000 550 000

Ny ishockeysarg till Dunderhallen

Belopp Förslag

1 21 000

KS beslut

2 20 000

3 30 000

4 37 500

5 67 500

6 238 000

7 172 000

8 252 000

9 141 000

10 235 000

12

13

14

11 344 930
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Nr Lst dnr Sökande/ändamål KommentarBelopp Förslag KS beslut

7315-2016 Hjalmar Strömerskolans skolidrottsförening 200 000 Avslag Brist på medel Avslag
Utbyggnad av träningslokalen/gymmet

7489-2016 Landöns vänner 99 000 99 000 99 000
Anläggande av spång längs vandringsled

7499-2016 Tjärnnäsets Vägsamfällighet 32770 60 000 Avslag Brist på medel Avslag
Förbättra vändplan, bygga mötesplatser, 
dikningsarbeten

7528-2016 Församlingsgruppen Mellannorrland 75 000 75 000 75 000
Handikappanpassning av Pingstkyrkan

6975-2016 Strömsunds Ridklubb 60 000 60 000 60 000
Upprustning av ridplan och "travbanan"

7148-2016 Strömsunds Ridklubb 130 000 130 000
Uppförande av förrådsbyggnad

? Strömsunds kultur- och idrottsförening Avslag Brist på medel Avslag
Inköp av projektor

22 7453-2016 Vågdalens Hembygdsförening 430 000 Avslag Brist på medel Avslag
Byte av yttertak på hembygdsgården

7703-2016 Hallvikens VA-anläggningar Avslag Brist på medel Avslag
Byte av slamskiljare

7705-2016 Hallvikens VA-anläggningar Avslag Brist på medel Avslag
Byte av avloppsledning

7707-2016 Hallvikens VA-anläggningar Avslag Brist på medel Avslag
Bilda gemensamhetsanläggning

7138-2016 Hallvikens Byalag Avslag Brist på medel Avslag
Fasadmålning på gamla skolan i Hallviken

7414-2016 Alanäsets byförening 10 000 Brist på medel Avslag
Renovering av kajområde

15

16

17

18

19

20 130 000

21 10 000

23 110 000

24 80 000

25 200 000

27 250 250

26 286 000
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Nr Lst dnr Sökande/ändamål KommentarBelopp Förslag KS beslut

7520-2016 Alanäsets Vatten- och Avloppsföretags ek förening 58 550 58 550
Inköp och installation av ny vattenpump

7656-2016 Harrsjöns byalag Avslag Brist på medel Avslag
Inköp av skotersladd och spårsläde

30 7657-2016 Harrsjöns byalag 60 000 60 000 60 000
El-renovering

31 7660-2016 Harrsjöns byalag 70 000 Avslag Brist på medel Avslag
Energieffektivisering, bl.a. nya element och vitvaror

32 7662-2016 Harrsjöns byalag 12 000 12 000 12 000
Vägupprustning

33 7664-2016 Harrsjöns byalag 15 000 Avslag Brist på medel Avslag
Inköp av röjsåg och gräsklippare

34 7673-2016 Lidsjöbergs Vattenförening 38 174 38 174 38 174
Renovering av vattenanläggningsbyggnader

6684-2016 Lidsjöbergsbygdens ek förening 227 535 227 535
Inköp av nya kyldiskar till Lidsjöbergs handel

7415-2016 Ringvattnets samfällighet 13 900 13 900
Utbyte av avloppsledning

7416-2016 Ringvattnets samfällighet 33 123 33 123
Utbyte av hydropresstankar

7598-2016 Ringvattnets bygdegårdsförening 135 394 Brist på medel Avslag
Upprustning av serveringskök/kök i bygdegården

39 7393-2016 Lövberga bygdegårdsförening 20 000 20 000 20 000
Investering i utebelysning

36 13 900

165 000

37 33 123

28 58 550

29

38 143 000

35 227 535
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40 7426-2016 Strömsunds skoterallians 320 000 128 631 132 847

Förbättra skoterledsystemet (ansökan även upptagen 
under Fjällsjöfonderna)

Medel att fördela
Näringslivsfonden (NLF)               
Allmänna fonden
Summa                                              

5 400 462 2 082 307 1 941 129

   776 452 
1 164 677 
1 941 129 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2017-02-28  15  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 31 Dnr 2017.44 615 
 
Ansökan om anordnande av Vindkraftsteknikerutbildning 

Strömsunds kommun har sedan 2007 genomfört en tvåårig eftergymnasi-
al utbildning för vindkraftstekniker. De tre första utbildningsomgångar-
na, med intag 2007 – 2009, genomfördes som Kvalificerad yrkesutbildning 
och därefter, 2010 – 2016, har utbildningen bedrivits som Yrkeshögskole-
utbildning. Hjalmar Strömerskolan har samarbetat med KTH, Uppsala 
Universitet Campus Gotland och vindkraftsbranschen i genomförandet.  
Under perioden 2010 – 2016 har ca 180 studenter examinerats vid utbild-
ningen. Den senaste gruppen avslutade sina studier i juni 2016. 
 
Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som handlägger ansökningar 
från utbildningsanordnare som i samverkan med branschen önskar ge-
nomföra utbildningar. Myndighetens bidrag finansierar utbildningarna. 
 
De ansökningar som Strömsunds kommun lämnade in hösten 2014 och 
hösten 2015 beviljades inte av myndigheten. Ett stort antal ansökningar 
lämnas varje år till myndigheten och betydligt färre beviljas stöd. Som ex-
empel kan nämnas att cirka 25 % av ansökningarna hösten 2015 bevilja-
des.  
 
I september 2017 finns en ny möjlighet att lämna in en ansökan för två ut-
bildningsomgångar med intag hösten 2018 och 2019. 
 
Utbildningens ledningsgrupp, med representanter för vindkrafts-
branschen och andra samarbetspartners, menar att det finns ett fortsatt 
behov av utbildade vindkraftstekniker i kommunen och regionen.  
 
Kommuner inom Akademi Norr och även andra kommuner har uttryckt 
önskemål om samverkan med Strömsunds kommun kring en ansökan om 
vindkraftsteknikerutbildning. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att Strömsunds kommun 
ansöker hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att få genomföra Vind-
kraftsteknikerutbildning med vardera 35 platser vid intag 2018 och 2019.  
Ansökan skrivs i samverkan med andra kommuner där så är lämpligt.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 33/2017 
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Kommunstyrelsen 2017-02-28  16  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 31 forts. 
 
Yrkande 

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

Strömsunds kommun ansöker hos Myndigheten för yrkeshögskolan om 
att få genomföra Vindkraftsteknikerutbildning med vardera 35 platser vid 
intag 2018 och 2019. Ansökan skrivs i samverkan med andra kommuner 
där så är lämpligt.  
 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen  
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Kommunstyrelsen 2017-02-28  17  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 32 Dnr 2017.43 524 
 
Avveckling av kommunens ADSL-nät i Görvikssjön  

Strömsunds kommun äger sedan 2014 ett ADSL-nät som levererar bred-
bandstjänster till kommuninvånare och företag. Att leverera bredbands-
tjänster ingår inte i det kommunala uppdraget, men övertagandet skedde 
för att säkerställa fortsatt leverans under en övergångsperiod och i avvak-
tan på alternativa lösningar. (KF § 280/2013) 
 
Sedan januari 2016 drivs nätet med ServaNet som kommunikationsopera-
tör. Det skapar möjlighet till en mer kontrollerad avveckling, vilket kan 
ske i takt med fiberutbyggnad och andra aktörers utbyggnad av mobila 
lösningar. (KS § 128/2015) 
 
I Görvik bygger Förenade Fiberbyar Nr 1 Ekonomisk Förening ut fibernä-
tet i byn. Fibernätet färdigställs under februari 2017 och beräknas vara i 
drift från och med mars 2017.  
 
Bredbandssamordnaren föreslår att ADSL-nätet i Görvikssjön avvecklas 
från och med den 1 april 2017 eftersom fibernät är utbyggt i byn. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 34/2017 
 
Yrkande 

Morgan Olsson (S) yrkar att arbetsutskottets förslag till beslut ändras till 
följande:  
 
ADSL-nätet i Görvikssjön avvecklas från och med den 1 april 2017 under 
förutsättning att fibernät är utbyggt i byn. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Morgan Olssons ändringsyrkande och 
finner bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

ADSL-nätet i Görvikssjön avvecklas från och med den 1 april 2017 under 
förutsättning att fibernät är utbyggt i byn. 
_____  
Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
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Kommunstyrelsen 2017-02-28  18  
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§ 33 Dnr 2017.36 041 
 
Information om bokslut 2016 Strömsunds kommun 

Kommunens preliminära resultat visar plus 51 miljoner kronor. 
 
Efter förslag till balanskravsutredning uppgår årets balanskravsresultat 
till plus 47 miljoner kronor. 
 
Verksamheterna (driften) har ett överskott på 49 miljoner kronor, och in-
vesteringarna uppgår till totalt 55 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen om bokslut 2016. 
 
_____  

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2017-02-28  19  
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§ 34 Dnr 2017.36 041 
 
Godkännande av bokslut 2016 för kommunstyrelsen  

Redovisning lämnas över bokslut 2016 för kommunstyrelsens verksam-
heter, inkl. uppföljning av inriktnings- och effektmål. 
 

 

 
 
Ekonomichefen föreslår att kommunstyrelsen, i egenskap av verksam-
hetsnämnd, godkänner boksluten 2016 för alla verksamheter inom kom-
munstyrelsen. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomiche-
fens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner bokslu-
ten 2016 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen. 

_____  

Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen  
Strömsund turism 
Kommunledningsförvaltningen  
Framtids- och utvecklingsförvaltningen  

ÅRSBOKSLUT 2016

Årsbokslut

tkr dec 2016
Kommunstyrelse  48 378
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 13 555
Teknik- och serviceförvaltning 214
Strömsund Turism 386
Kommunledningsförvaltning 2 470
Framtids- och utvecklingsförvaltning 31 753

Årsbokslut Resultatpå-
Affärsverksamhet AVA 16-dec verkan km
Avfall -822 0
Vatten och avlopp -2 364 -1 753
Summa 39 899 -1 753
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§ 35 Dnr 2017.57 041 
 
Ombudgetering 2017, extra statsbidrag 

Möjligheten att ombudgetera del av det extra statsbidraget 2015/2016 till 
2017 har varit under utredning hösten 2016. Enligt tidigare information 
var det planerat för en revidering av kommunens resultatbudget för att 
tillskapa en ny pott. Detta kan nu undvikas genom att istället finansiera 
ombudgeteringen inom den befintliga budgetramen. Utrymme finns un-
der övergångsåret 2017 då vi har en förändring av redovisningen till 
komponentinvesteringar. Ett separat ärende angående omläggningen till 
komponentinvestering kommer att läggas fram under våren. En ny pott 
på 6 miljoner kronor kan därmed läggas till fullmäktiges oförutsedda 
2017. 
 
På uppdrag har ekonomichefen sammanställt de behov av ombudgete-
ring som har diskuterats sedan tidigare. 
 
Fördelning Förvaltning/enhet Belopp 

tkr 
Ungdomsanställningar Kommunledningsförvaltningen/personal 1 000 
Förstärkning AME Kommunledningsförvaltningen/personal 500 
Utökning feriearbeten Kommunledningsförvaltningen/personal 700 
Utbildning chefer/med-
arbetare 

Kommunledningsförvaltningen/personal 2 000 

 Summa 4 200 
 Återstår 1 800 
 Total 6 000 
 
Ekonomichefen föreslår följande: 
 
1. En ombudgetering med 6 miljoner kronor läggs till fullmäktiges oför-

utsedda 2017. 
 
2.  Finansiering sker inom befintlig budgetram, eftersom kommande om-

läggning till komponentinvesteringar frigör ett utrymme under över-
gångsåret 2017. 

 
3.  Fördelning från fullmäktiges oförutsedda till kommunledningsförvalt-

ningen/personal med 1 miljon kronor för ungdomsanställningar, 
500 000 kronor till förstärkning av arbetsmarknadsenheten, 700 000 
kronor till utökning av feriearbeten och 2 miljoner kronor till den  

 hälsobefrämjande utbildningen för chefer och medarbetare. Återstå-
ende 1,8 miljoner kronor fördelas senare under året. 
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§ 35 forts. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomiche-
fens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. En ombudgetering med 6 miljoner kronor läggs till fullmäktiges oför-
utsedda 2017. 

 
2.  Finansiering sker inom befintlig budgetram, eftersom kommande om-

läggning till komponentinvesteringar frigör ett utrymme under över-
gångsåret 2017. 

 
3.  Fördelning från fullmäktiges oförutsedda görs till kommunlednings-

förvaltningen/personal med 1 miljon kronor för ungdomsanställning-
ar, 500 000 kronor till förstärkning av arbetsmarknadsenheten, 700 000 
kronor till utökning av feriearbeten och 2 miljoner kronor till den  

 hälsobefrämjande utbildningen för chefer och medarbetare. Återstå-
ende 1,8 miljoner kronor fördelas senare under året. 

 
_____  
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§ 36 Dnr 2017.32 100 
 
Yttrande över slutbetänkande av Parlamentariska lands-
bygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges Landsbygder – 
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd 

Näringsdepartementet har skickat rubricerat betänkande på remiss till 
bland annat Strömsunds kommun för yttrande senast den 22 mars 2017. 
 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB har upprättat förslag till yttrande. 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (S) yrkar att följande läggs till i yttrandet: 
 
Utlokalisering av statliga jobb 
Vi ser fram emot att återfå de ca 200 statliga arbetstillfällen som flyttats 
från kommunen sedan 1993. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Gudrun Hanssons tilläggsyrkande 
och finner bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Näringsdepartementet 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB 
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Betänkandet För Sveriges landsbygder – en sammanhållen 
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd ( SOU 2017:1) 
 
Sammanfattning 

Strömsunds kommun ställer sig mycket positiv till slutbetänkandet från 
Parlamentariska landsbygdskommittén. 

 
En sammanhållen politik för att hela landet ska kunna utvecklas är nå-
got som Strömsunds kommun anser är helt nödvändigt. 
 
En styrka i utredningen är att alla partier i riksdagen står bakom den 
vilket gör att det finns en förhoppning att förslagen kan bli verklighet. 
 
Några viktiga saker som bör beaktas  

Vi ser några förslag vara speciellt intressanta för vår kommun: 
 
Möjlighet att sänka arbetsgivar- och egenavgifter och avskrivning av studie-
skulder.  

Dessa förslag är konkreta, lättförståeliga och kan ge effekt både för det 
privata näringslivet och kommunen som arbetsgivare. 
 
Att alla i landet ska ha tillgång till digital infrastruktur med minst 100 Mbit/s 
senast 2025. 

Ett absolut krav för kommunens möjlighet att utvecklas i en positiv 
riktning. 
 
Transporter 

Med följande text i utredningen: Bland annat föreslår kommittén att rege-
ringen bedömer vilka konsekvenser en förändring av skatter, avgifter och av-
drag inom det transportpolitiska området får för möjligheten att nå de lands-
bygdspolitiska målen (sid 8 i slutbetänkandet i korthet), så tar Strömsunds 
kommun för givet att utredningen, Vägslitageskattekommittén Dir. 
2016:96, snarast möjligt läggs ner. En skatt på avstånd skulle vara för-
ödande för näringslivet i kommunen. Se bilaga 1. 

mailto:n.registrator@regeringskansliet
mailto:n.remisser.hl@regeringskansliet


  

YTTRANDE 
 
2017-02-28 
 
2017-01-24 

 
 
2017.32, 100 
 
N2017/00222/HL 

  

  
  Strömsunds Kommun  

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

 

 
 

Bostadspolitik och samhällsplanering 

Riksintressen och strandskydd är något som kommunen anser vara av 
stor betydelse för att hindra nybyggnationer. En minskning av dessa 
begränsningar kommer att göra stor skillnad för möjligheten till ett 
ökande av nybyggnationer. 
 
Särskilda landsbygdslån är en intressant ide och vi ser mycket positivt 
på detta eftersom bostadsbrist är ett stort och akut problem kommunen.  
 
Utlokalisering av statliga jobb 
Vi ser fram emot att återfå de ca 200 statliga arbetstillfällen som flyttats 
från kommunen sedan 1993. 
 
Till slut 
 
En positiv syn på hela betänkandet grumlas redan av att vissa partier 
tvekar om vissa av förslagen som man i betänkandet ställt sig bakom. 
Ett utdraget tvekande om det här betänkandet är inget som Sveriges 
landsbygder har tid med.  
 
Vi hoppas att vi ser resultat snabbt. 
 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr 2017.59 524 
 
Utbyggnad av fibernät i Strömsunds kommun  

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. 
 
1. Utbyggnad av kundanslutningar i kommunens tätorter 
 
Fiberutbyggnad i kommunens tätorter är inte stödberättigat. Genom att 
slå ihop kalkylen för Strömsund, Näsviken, Hammerdal, Backe och  
Rossön blir investeringen arrendegrundande även för de mindre orterna.  
 
Beräknad investeringskostnad för utbyggnad uppgår till 22,3 miljoner 
kronor. Hela investeringen är arrendegrundande. 
 
7,2 miljoner kronor av sökt omfördelning av föregående års budget (2016) 
avser utbyggnad av Strömsund och Hammerdal, kommunstyrelsen 
§ 19/2017. 
 
2. Utbyggnad av ortssammanbindande nät och bynät  
 
ServaNet har presenterat en kostnadskalkyl för utbyggnad av ortssam-
manbindande nät längs sträckan Gåxsjö–Strömsund. Bidrag från EUs  
regionala fond är beviljat.  
 
Grundinvestering  8 640 000 kr 
Bidrag  -  5 184 000 kr 
Utanför arrende                 0 kr 
Nätägare  3 456 000 kr 
 
I samma kalkyl ingår utbyggnad av kundanslutningar i byarna som ligger 
efter den ortssammanbindande sträckan. Bidrag från Landsbygdspro-
grammet är beviljat.  
 
Kundinvestering  4 611 000 kr 
Bidrag                      -  2 305 500 kr 
Utanför arrende                 0 kr 
Nätägare  2 305 500 kr  
 
Summa investeringskostnad för utbyggnad av ortssammanbindande nät 
och bynät längs den aktuella sträckan uppgår till 5 761 500 kronor. Hela 
investeringen är arrendegrundande. 
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§ 37 forts. 
 
Kommunen har en investeringsram för fiberutbyggnad på 20 miljoner 
kronor år 2017 (kommunfullmäktige § 112/2016).  
 
Förutom ovanstående investeringar arbetar ServaNet med bidragsbevil-
jade bynätsprojekt som ska byggas under projektperioden som pågår till 
år 2020. Det förs även diskussioner om samförläggning. 
 
Bredbandssamordnarens förslag till beslut: 
 
1.  ServaNet får i uppdrag att bygga 70 % av kundanslutningarna i kom-

munens tätorter år 2017 till en kostnad på upp till 15,6 miljoner kronor. 
8,4 miljoner finansieras av 2017 års medel och 7,2 miljoner av 2016 års 
medel under förutsättning att föreslagen omfördelning av föregående 
års budget beslutas av kommunfullmäktige.  

 
2.  ServaNet får i uppdrag att bygga 80 % ortssammanbindande nät och 

bynät längs sträckan Gåxsjö–Strömsund till en kostnad på upp till 4,6 
miljoner kronor.  

 
3.  Kommunen har en årlig investeringsram. Viljeinriktningen är att reste-

rande av ovanstående projekt ska byggas år 2018.  
 
4.  ServaNet får i uppdrag att planera utbyggnaden utifrån antalet beställ-

ningar och börja utbyggnaden där den är mest kostnadseffektiv. 
 
5. Utbyggnaden finansieras genom investeringsram för bredbandsut-

byggnad.  
 
Yrkande 

Morgan Olsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsut-
skottets förslag med följande tillägg: 
 
Kommunen ger ServaNet i uppdrag att fortsätta arbetet med de bidrags-
beviljade bynätsprojekten samt relevanta samförläggningar. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Morgan Olssons tilläggsyrkande och 
finner bifall till detta. 
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§ 37 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

1.  ServaNet får i uppdrag att bygga 70 % av kundanslutningarna i kom-
munens tätorter år 2017 till en kostnad på upp till 15,6 miljoner kronor. 
8,4 miljoner finansieras av 2017 års medel och 7,2 miljoner av 2016 års 
medel under förutsättning att föreslagen omfördelning av föregående 
års budget beslutas av kommunfullmäktige.  

 
2.  ServaNet får i uppdrag att bygga 80 % ortssammanbindande nät och 

bynät längs sträckan Gåxsjö–Strömsund till en kostnad på upp till 4,6 
miljoner kronor.  

 
3.  Kommunen har en årlig investeringsram. Viljeinriktningen är att reste-

rande av ovanstående projekt ska byggas år 2018.  
 
4.  ServaNet får i uppdrag att planera utbyggnaden utifrån antalet beställ-

ningar och börja utbyggnaden där den är mest kostnadseffektiv. 
 
5. ServaNet får i uppdrag att fortsätta arbetet med de bidragsbeviljade 

bynätsprojekten samt relevanta samförläggningar. 
 
6. Utbyggnaden finansieras genom investeringsram för bredbandsut-

byggnad.  
 
_____  
 
Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
ServaNet 
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§ 38 Dnr 2017.59 524 
 
Projektmedel för bredband från Landsbygdsprogrammet 

Sammanfattning av ärendet  

Strömsunds kommun har påbörjat utbyggnad av eget fibernät för att sä-
kerställa medborgarnas tillgång till bra och stabil internetuppkoppling. 
Målet är att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till internet 
om minst 100 Mbit/s år 2020. 
 
Inom ramen för Landsbygdsprogrammet finns projektmedel för bred-
bandsutbyggnad utanför tätorter. I Jämtlands län är bidraget 50 % av 
stödberättigade kostnader. Resterande del av finansieringen ska täckas av 
privata pengar, till exempel insatser eller anslutningsavgifter.  
 
För att uppnå de kommunala bredbandsmålen, föreslås att kommunen 
lämnar in ansökan om bidrag från Landsbygdsprogrammet för fyra om-
råden enligt bifogade kartor. 
 
Total investeringskostnad före bidrag: 
 
Norråker:        4 676 587 
Område 1:  16 058 596 
Område 2:   13 735 216 
Område 3:   10 750 020 
Summa 45 220 419 
 
Bredbandssamordnaren föreslår att Strömsunds kommun ansöker om 
projektmedel för utbyggnad av fibernät enligt bilagorna 1–4 och att bred-
bandssamordnaren får i uppdrag att upprätta ansökan i samverkan med 
ServaNet. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt bredbands-
samordnarens förslag. 
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§ 38 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Strömsunds kommun ansöker om projektmedel för utbyggnad av fi-
bernät enligt bilagorna 1–4.  

2. Bredbandssamordnaren får i uppdrag att upprätta ansökan i samver-
kan med ServaNet. 

_____ 
 
Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
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§ 39 Dnr 2017.62 610 
 
Utveckling av samverkansmodell för kompetensförsörjning 
inom industrin 

I Arbetsförmedlingens ”Jobbmöjligheter Jämtlands län” från februari 2017 
framgår bland annat att det råder arbetskraftsbrist inom många yrken där 
arbetsgivarna har svårt att hitta rätt arbetskraft samtidigt som det finns 
många som står utanför arbetsmarknaden.  
 
SCB visade i rapporten ”Trender och prognoser 2014” en prognos över 
tillgång och efterfrågan på arbetskraft inom industrisektorn. Här kan 
bland annat utläsas att det kommer att uppstå en betydande brist på in-
dustriutbildad arbetskraft. Den regionala bilden är densamma vilket be-
kräftas av enskilda företag och intresseorganisationer för industriföretag.  
 
För att bidra till utveckling i kommunen har det framkommit ett behov av 
att utveckla och testa en utbildnings- och samverkansmodell för att öka 
anställningsbarheten hos personer som står utanför arbetsmarknaden och 
samtidigt stärka möjligheterna till kompetensförsörjning inom industrin. 
Samverkan kan ske mellan enskilda företag, intresseorganisationer, Ar-
betsförmedlingen och Strömsunds kommun. 
 
Strömsunds kommun kan ta en aktiv roll i detta genom att ansöka om 
medel för att genomföra ett utvecklingsprojekt med den målsättning som 
beskrivs ovan.  
 
Medel är möjliga att söka från Region Jämtland Härjedalen och Länssty-
relsen. Om ansökan beviljas kan den sammanlagda finansieringen från 
Regionen och Länsstyrelsen uppgå till 50 % av projektkostnaderna. De 
medverkande företagen deltar i utvecklingsarbetet och bidrar bland annat 
med handledare i utbildningsdelarna.  
 
Beräknad projekttid är 12 månader och den totala budgeten för projektet 
beräknas till 750 000 kronor. I summan ingår löne- och resekostnader för 
projektledare. Strömsunds kommuns medfinansiering är 50 %, dvs. 
375 000 kronor.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att Strömsunds kommun 
ansöker hos Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen om medfi-
nansiering av projektet ”Samverkansmodell för kompetensförsörjning 
inom industrin”. Strömsunds kommun medfinansierar projektet med 
375 000 kronor. 
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§ 39 forts. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt framtids- och 
utvecklingsförvaltningens förslag och medel anvisas ur kommunfullmäk-
tiges anslag för oförutsedda behov 2017. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Strömsunds kommun ansöker hos Region Jämtland Härjedalen och 
Länsstyrelsen om medfinansiering av projektet ”Samverkansmodell för 
kompetensförsörjning inom industrin”.  

2. Strömsunds kommun medfinansierar projektet med 375 000 kronor. 

3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov 
2017. 

 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen  
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§ 40 
 

 Delegationsbeslut 
 
 a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 20-36/2017 
 

b) Handläggare i tillgänglighets- och trafikfrågor Peter Janssons delega-
tionsbeslut om parkeringstillstånd (nr 5-6/2017) 

 
c) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om lönebidrag 
 (nr 1/2017) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
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§ 41  
 
Delgivningar 
 
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel 

i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
 Budget 2017   300 000:-  
 Anvisat t.o.m. § 20/2017  0:- 

 

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

 
 Budget 2017   1 000 000:- 
 Strömsunds skoterallians, § 306/2016 - 200 000:- 
 Återstår   800 000:- 

  
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
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