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§ 1 
 
Ändring i föredragningslistan 

 
Punkt 4 i föredragningslistan– Information av kommunrevisionen, utgår. 
 
_____  
 
  

Justering (sign)  
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§ 2 Dnr 2014.276  521 
 
Svar på medborgarförslag om kostnadsfria resor 

Andreas Gustafsson, Hammerdal, har den 27 augusti 2014 inkommit med ett 
medborgarförslag om kostnadsfria bussresor för ungdomar. Bilaga 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 september 2014, § 81, att överlämna med-
borgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande har upprättat förslag till svar på medborgar-
förslaget.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 3/2015 
Kommunstyrelsen § 25/2015 
 
Yrkande 
 
Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i en-
lighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga 
 
_____   
 
Beslutsexpediering 
Andreas Gustafsson 
 

 
 

  

Justering (sign)  









  

SVAR PÅ MEDBORGAR-
FÖRSLAG 
 
2015-01-08 

 
 

    
  

 
 

Svar på medborgarförslag om kostnadsfria bussresor 

Andreas Gustafsson har den 27 augusti 2014 inkommit med ett med-
borgarförslag om kostnadsfria bussresor för ungdomar. Andreas be-
skriver att Åre har infört gratis ungdomskort till alla ungdomar i 
kommunen 6-19 år. 
 
Ungdomskortet är en produkt som Länstrafiken säljer. Kommunen får 
då köpa kortet till samtliga invånare i kommunen 6-19 år. I Strömsunds 
kommun har vi i början av december (2014) 1 622 ungdomar i den ål-
dern. Priset för kortet är 270 kronor per månad, tio månader per år. 
Kostnaden för ungdomskortet för Strömsunds kommun skulle i dags-
läget uppgå till 4 379 400 kronor per år. 
 
I de kommuner som i dag infört ungdomskortet (Åre, Berg och Bräcke) 
har många elever tidigare åkt linjelagd trafik till skolan (skolskjuts) 
med ett elevkort. Kostnaden för elevkort är 700 kronor per månad, nio 
månader per år. Genom att skolskjuts-berättigade elever får ett billigare 
busskort så har kommunerna kunnat finansiera ungdomskortet även 
till övriga ungdomar 6-19 år som inte är berättigade till skolskjuts. 
 
Detta fenomen uppstår inte i Strömsunds kommun. Många av eleverna 
som åker skolskjuts bor inte där linjetrafiken går. Därför måste kom-
munen anlita taxi för anslutning till linjetrafiken eller direkt till skolan. 
Vi har i dag 398 elever som har elevkort. Därutöver betalar kommunen 
11,1 miljoner kronor 2014 för skolskjutsar med taxi. Kostnaden för 
elevkorten i dagsläget uppgår till 2 507 400 kronor per år. 
 
Dagens kostnad för skolskjutsar;  
2 507 400 kronor/år för elevkort 
11 100 000 kronor/år för skolskjutsar 
13 607 400 kronor/år  
 
Kostnad för ungdomskort till alla mellan 6 och 19 år samt skolskjutsar; 
4 379 400 kronor/år (kostnad för 1 622 ungdomskort)   
11 100 000 kronor/år (kostnad skolskjutsar (ej linjelagd buss)  
15 479 400 kronor/år 
 
Gratis busskort till alla ungdomar i kommunen mellan 6 och 19 år 
skulle bli 1 872 000 kronor dyrare jämfört med dagens kostnad för skol-
skjutsar.  
 

 
 



  

SVAR PÅ MEDBORGAR-
FÖRSLAG 
 
2015-01-08 

 
 

    
  

Det ekonomiska läget i kommunen ger inte möjlighet att prioritera 
denna verksamhet i dagsläget. 
 
Strömsunds kommun fortsätter en dialog med Länstrafiken i syfte att 
hitta en framtida lösning. 
 
Medborgarförslaget är därmed besvarat. 
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§ 3 Dnr 2014.409 103 

Bildande av ett primärkommunalt samverkansråd från den 
1 januari 2015 

Länets kommuner har under många år haft ett kommunförbund. År 2011 la-
des detta ner och verksamheten flyttade över till det nybildade regionför- 
bundet. För att kunna fortsätta samverkan i rent primärkommunala frågor 
inrättades en primärkommunal nämnd. Nu efter fyra år inträffar en ny för- 
ändring som gör att kommunerna igen måste fundera på hur de ska hantera 
de primärkommunala frågorna. Erfarenheterna från en primärkommunal 
nämnd pekar på att det finns ett fortsatt behov av ett forum för kommuner- 
na. 

 
Primärkommunala nämnden har analyserat behovet och kommit fram till att 
det behövs ett samverkansorgan. Samtidigt ser nämnden ingen fördel med 
att bilda ett kommunförbund. Nämnden föreslår därför kommunerna att in- 
rätta ett primärkommunalt råd för att hantera primärkommunala frågor och 
samverkansfrågor av regionalt intresse som ska behandlas i Regionens sam- 
verkansråd. 

 
Primärkommunala nämnden rekommenderar kommunerna 

 
1. att från och med 2015-01-01 bilda ett primärkommunalt samverkansråd 
2. att anta reglementet för primärkommunalt samverkansråd 
3. att utse en representant till rådet (Östersunds kommun två representan- 

ter) 
4. att uppdra åt primärkommunala nämndens ordförande att kalla till första 

mötet 
 

Beredning 
 
Kommunstyrelsen § 295/2014 

 
Yrkande 

 
Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Från och med den 1 januari 2015 bildas ett primärkommunalt samver- 

kansråd länet. 
 

2. Reglemente för primärkommunalt samverkansråd antas. Bilaga 

Justering (sign)  
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§ 3 forts. 
 

3. Strömsunds kommun utser en representant i rådet. 
 

4. Primärkommunala nämndens ordförande får i uppdrag att kalla till 
första mötet. 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Region Jämtland Härjedalen 

 
 

  

Justering (sign)  
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§ 4 Dnr 2014.411 003 

Ersättning till förtroendevalda 

I kommunens bestämmelser för förtroendevalda saknas beslut om regler 
för ersättning vid övernattning. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen § 296/2014 
 
Yrkanden 
 
* Lennart Oscarsson (s) yrkar följande: 
 
Punkt 3 i kommunstyrelsens förslag ändras till följande lydelse: 
 
Förtroendevald kan få ersättning för kostnader som uppkommer vid över-
nattning när de fullgör sina uppdrag och när uppdragen är förlagda så att be-
hov av övernattning uppstår. Samråd ska ske med ordföranden i den nämn-
den där förtroendevald har sitt uppdrag. 
 
* Lennart Oscarsson (s) yrkar följande tillägg till kommunstyrelsens förslag: 
 
Punkt 2 under § 2 i bestämmelserna för förtroendevalda får följande lydelse: 
 
Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst/inkomstbortfall/eller annan för-
lorad ersättning med belopp motsvarande det styrkta bortfallet. 
 
Proposition 1 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med ändring 
enligt Lennart Oscarssons yrkande och finner bifall till detta. 
 
Proposition 2 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet och finner bifall 
till detta. 
 

  

Justering (sign)  
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§ 4 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. § 7 i bestämmelserna för förtroendevalda får följande lydelse: 
 
§ 7 Rese- och logiersättningar 
 
1 Resa ersätts till och från bostadsorten. Restid beräknas efter en genomsnitt-
lig hastighet av 70 km/timme, när bil nyttjas. (Som tidigare) 
 
2 Resa med kollektivt transportmedel ska göras, om så är möjligt. Ersättning 
utgår därmed enligt gällande taxor för kollektivtrafiken. (Som tidigare) 
 
3 Förtroendevald kan få ersättning för kostnader som uppkommer vid över-
nattning när de fullgör sina uppdrag och när uppdragen är förlagda så att be-
hov av övernattning uppstår. Samråd ska ske med ordföranden i den nämn-
den där förtroendevald har sitt uppdrag. 

 
2. § 2 i bestämmelserna för förtroendevalda får följande lydelse: 

 
§ 2 Omfattning 
 
1 Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst/inkomstbortfall/eller 
annan förlorad ersättning utgår vid sammanträden, förrättningar, kurser och 
konferenser såväl inom som utom kommunen till ordinarie ledamot och 
tjänstgörande ersättare. (Som tidigare) 
 
2 Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst/inkomstbortfall/eller annan 
förlorad ersättning med belopp motsvarande det styrkta bortfallet. 
 
3 Den förtroendevalde ska lämna intyg på förlorad inkomst för att ersättning 
ska utbetalas. (Som tidigare) 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Löner 
Nämnder 
 
 
 

  

Justering (sign)  
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§ 5 Dnr 2015.4  275 
 
Rekonstruktionsavtal avseende HSB:s bostadsrättsförening 
Rönnen i Strömsund 
 
När HSB:s bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund var på obestånd, och 
kommunen till följd av detta skulle tvingas att infria sitt borgensåtagande, 
upprättades ett avtal om rekonstruktion. Rekonstruktionsavtalet har löpt 
från 1999, först som femårigt avtal och därefter som ettårigt avtal. 
 
Vid den ursprungliga rekonstruktionen erhöll föreningen ett räntefritt lån 
på 13 200 000 kronor. Föreningen har sedan dess amorterat på lånet, som 
nu uppgår till 10 300 000 kronor. 
 
Förslag till nytt ettårigt avtal har nu upprättats. Enligt avtalet ska föreningen 
amortera 200 000 kronor även under år 2015. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 5/2015 
Kommunstyrelsen § 26/2015  
 
Yrkande 
 
Susanne Hansson (s) yrkar att punkt 3.1 Återbetalning av kapitalfordran ändras 
till följande lydelse: 
 
Under rådande läge på kreditmarkanden ändras återbetalningstiden på kapi-
talskulden till SBAB till 60 år. Amorteringstakten ökar därmed till totalt 
300 000 kronor per år från tidigare 184 651 kronor per år. Denna villkorsänd-
ring av återbetalningstiden till SBAB medför att Kommunens kapitalfordran 
får stå tillbaka till förmån för SBAB:s kapitalfordran. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med ändring 
enligt Susanne Hanssons yrkande och finner bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Strömsunds kommun tecknar ett nytt ettårigt avtal enligt bilaga. 
 
_____  
 
  

Justering (sign)  
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§ 5 forts. 
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
HSB:s Bostadsrättsförening Rönnen 
HSB Mitt 
 

 
 
 
 
 
  

Justering (sign)  



Rekonstruktionsavtal avseende HSBs bostadsrättsförening  
Rönnen i Strömsund 
 
HSB:s bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund, organisationsnummer  
716462-0622, nedan kallad Föreningen, har på sin fastighet Häggen 12 i Ström-
sunds kommun uppfört fyra hus med sammanlagt 35 lägenheter och  
två lokaler. 

 
Av föreningens lägenheter är för närvarande 34 lägenheter upplåtna med bo-
stadsrätt och 1 lägenhet upplåten med hyresrätt. 

 
Föreningen har, bortsett från skulder hänförliga till den löpande driften  och för- 
valtningen av Föreningens fastigheter, följande låneskulder och ansvarsförbin-
delser: 

 
A. Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB), kapital 18 180 600 kronor 

mot säkerhet i form av borgen från Strömsunds kommun, nedan Kom-
munen 

 

B. Strömsunds kommun 10 300 000 kronor 

C. HSB Mitt, föreningsavgäld 925 425 kronor 
 

1. Kommunens åtaganden 

1.1 Kommunen lämnade Föreningen ett lån 

 När föreningen var på obestånd 1998, och kommunen som följd av detta 
skulle kunna tvingas att infria sitt borgensåtagande, upprättades ett re-
konstruktionsavtal. Detta har löpt under perioden 1999-01-01 till och med 
2003-12-31. Kommunen lämnade Föreningen ett lån omfattande dels 
12 000 000 kronor, dels de kapitalkostnader som Föreningen inte kunde 
betala avseende perioden 1998-01-01 till 1999-01-22. Dessa kostnader 
uppgick till 1 200 000 kronor. Ursprungligt lån uppgick därför till 
13 200 000 kronor. Lånet skulle tillsvidare löpa ränte- och amorterings-
fritt. 

 
 Från år 2000 har Föreningen amorterat på lånet till kommunen. Enligt 

nuvarande rekonstruktionsavtal amorteras 200 000 kronor per år. Lånet 
uppgår i dag till 10 300 000 kronor. 

 

2. HSB:s åtaganden 

2.1 Avtal om förvaltning 

 HSB har träffat avtal avseende Föreningens ekonomiska förvaltning. 
HSB förbinder sig att på oförändrade villkor förlänga avtalet till och med 
2015-12-31. 

1 (3) 

 



2.2 HSB förbinder sig att ej kräva betalning av föreningsavgäld under peri-
oden fram till 2015-12-31. 

 

3. Föreningens åtaganden 
 
3.1 Återbetalning av kapitalfordran 
 
 Under rådande läge på kreditmarknaden ändras återbetalningstiden på 

kapitalskulden till SBAB till 60 år. Amorteringstakten ökar därmed till to-
talt 300 000 kronor per år från tidigare 184 651 kronor per år. Denna vill-
korsändring av återbetalningstiden till SBAB medför att Kommunens 
kapitalfordran får stå tillbaka till förmån för SBAB:s kapitalfordran. 

 
3.2 Föreningens årsavgifter 
 
 Föreningen förbinder sig 
 
 att höja årsavgiften i takt med utvecklingen på orten. Detta sker efter 

samråd med Kommunen. 
 
3.3 Föreningens driftkostnader 
 
 Föreningen förbinder sig 
 
 att ej ha högre driftkostnader än att en minsta amortering på 200 000 kro-

nor på lånet till Kommunen kan göras årligen. 
 
3.4 Avsättning till yttre underhållsfond 
 
 Föreningen skall årligen göra avsättning till fonden för yttre underhåll 

med minst 48 000 kronor. 
 

3.5 Föreningens övriga åtaganden 

 Föreningen förbinder sig att under avtalstiden 
 

- inte göra avsättning till fonden för inre underhåll, 
 
- inte utan Kommunens tillstånd belasta Föreningen med kostnader för 

standardhöjande förbättringsåtgärder på Föreningens fastigheter, 
 
- inte utan Kommunens tillstånd göra någon nedsättning av insatserna 

eller lämna annan utdelning till Föreningens medlemmar, 
 
- inte utan Kommunens skriftliga medgivande uppta ytterligare kredit 

eller ställa säkerhet för annans skuld, 

2 (3) 

 



- ej ta ut pantbrev, 

- upprätthålla en teknisk och ekonomisk förvaltning som kvalitativt kan 
godkännas av Kommunen, 

- planera Föreningens ekonomi på sådant sätt och fatta de beslut som 
behövs för att Föreningens åtaganden enligt detta avtal uppfylls, 

- ha flera årliga överläggningar med avtalsparterna kring Föreningens 
ekonomiska situation, 

- om händelser av vikt för Föreningens ekonomi inträffar skriftligen 
meddela Kommunen, 

-  vid omsättning av Föreningens övriga lån följa Kommunens rekom-
mendationer, t ex vad gäller räntebindningstid, 

- inte inge begäran om rekonstruktion enligt lagen om företagsrekon-
struktion. 

4. Avtalstid med mera

Detta avtal gäller från och med datum för avtalets firmatecknande av
samtliga parter, till och med 2015-12-31. Kommunfullmäktiges godkän-
nande av avtalet är en förutsättning för dess giltighet. Detta avtal har
upprättats i tre (3) exemplar varav parterna tagit var sitt.

Strömsund 2015- Strömsund 2015- 
Strömsunds kommun HSB:s Bostadsrättsförening 

Rönnen i Strömsund 

…………………………………. …………………………………… 
Susanne Hansson 

Östersund 2015- 
HSB Mitt 

 ……………………………………………… 

3 (3) 
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§ 6 Dnr 2014.192  024 
 
Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2014, § 102, att anta be-
stämmelserna om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-
KL). Beslutet påverkar gällande riktlinjer. 
 
Kommunens verksamhetscontroler har därför i samarbete med kommunled-
ningsförvaltningen/personal uppdaterat kommunens riktlinjer för pension till 
anställda och förtroendevalda utifrån kommunfullmäktiges beslut. Samtidigt 
har övriga avsnitt i riktlinjerna setts över och uppdaterats.  
 
Verksamhetscontrolern föreslår att förslaget till reviderade riktlinjer för pens-
ion till anställda och förtroendevalda fastställs.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 9/2015 
Kommunstyrelsen § 30/2015 

Yrkande 

Lennart Oscarsson (s) yrkar följande tillägg: 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna att hantera de för-
troendevaldas intjänade pensionsersättningar på samma sätt som de kommu-
nanställda. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med tillägg en-
ligt Lennart Oscarssons yrkande och finner bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Reviderade riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda fast-

ställs. Bilaga 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna att hantera de 
förtroendevaldas intjänade pensionsersättningar på samma sätt som de 
kommunanställda. 

_____ 
Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen/personal 
 

 
Justering (sign)  
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§ 7 Dnr 2015.12 024 
 
Fastställande av färdtidsersättning för förtroendevalda fr.o.m. 
den 1 oktober 2014 

Ersättning har tidigare utgetts utifrån Allmänna Bestämmelser (AB) med ett 
fastställt belopp. Från den 1 oktober 2014 har avtalet förändrats så att ersätt-
ningen istället ska beräknas med en procent utifrån arbetstagarens timlön. 
 
Kommunledningsförvaltningen/personal föreslår följande: 

För de första 10 timmarna under en kalendervecka, för vilka ersättningen ska 
utges föreslås 100 kronor/timme. 
 
För tid därutöver under kalenderveckan föreslås 150 kronor/timme. 
 
Ersättningen är beräknad utifrån ca 31 100 kronor/månad.   
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 10/2015 
Kommunstyrelsen § 31/2015 
 
Yrkande 
 
Britt-Inger Roos (c) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 
förtydligande. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller åter-
remitteras och finner att ärendet återremitteras. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för förtydligande. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen/personal 

  

Justering (sign)  
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§ 8 Dnr 2014.256 063 
 
Avgift för kopior av allmänna handlingar 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2013, § 118, vilka avgifter 
som ska tillämpas för kopior och avskifter av handlingar.  
 
Kommunens verksamhetscontroler har utifrån fullmäktiges beslut utarbetat 
ett förslag till styrande dokument till kommunens författningssamling. 
Nämndernas arkivredogörare har medverkat vid utformingen av det nya do-
kumentet.   
 
För statliga myndigheter finns en avgiftsförordning (SFS 1992:191). Enligt 
denna förordning är avgiften för avskrift av handlingar satt till 125 kronor per 
påbörjade 15 minuter. Förslaget är att kommunen tillämpar samma belopp. 
För övrigt följer taxan fullmäktiges beslut från 2013. 
 
Verksamhetscontrolern föreslår att förslaget till avgifter för kopior av all-
männa handlingar fastställs. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 12/2015 
Kommunstyrelsen § 32/2015 
 
Yrkande 
 
Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Förslag till avgifter för kopior av allmänna handlingar fastställs. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Förvaltningar/avd 
 
 
 

  

Justering (sign)  



 

 

 
Titel: Avgift för kopior av handlingar 
 
 

1 (2) 

Id nr:  0:35 Typ:  Taxa  Giltighetstid: Tills vidare 
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Avgift för kopior av allmänna handlingar 
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Vilka ska betala? 
3. Vad kostar det? 
 
1. Bakgrund 

Den som önskar få ta del av en allmän handling har rätt att, mot en 
fastställd avgift, få avskrifter eller kopior av handlingen. Denna rättig-
het finns inskriven i tryckfrihetsförordningen. 

 
Strömsunds kommun har beslutat vilka avgifter som ska tas ut för ko-
pior och avskrifter av allmänna handlingar som förvaras hos kommu-
nen. 
 
2. Vilka ska betala? 

Den som direkt berörs av ett ärende som innebär kommunal verksam-
hets- och myndighetsutövning behöver inte betala för sina kopior 
och/eller avskrifter. 
 
Alla andra ska betala för kopior av allmänna handlingar.  
 
Begärda handlingar skickas i första hand i digitalt format. Handlingar 
som kommunen har lagrade digitalt och enkelt kan skickas till motta-
garen med e-post levereras utan kostnad.  
 
Den kvinna eller man som lämnar ut kopior, som ska betalas, ansvarar 
för att receptionen får ett underlag för faktura. 
 
3. Vad kostar det? 

Papperskopior av allmänna handlingar (momsfritt) 
 
A3- och A4- format 
 
1–9 sidor:  ingen kostnad 

10 sidor:  50 kronor 

Fler än 10 sidor:  50 kronor samt 2 kronor per sida för sidor utöver 10 
stycken 
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För bestyrkta kopior tillkommer en kostnad på 2 kronor per bestyrkt 
sida från och med 10:e sidan. 
 
Kostnad tas ut för porto och eventuell postförskottsavgift.  
 
 
Kopior av audio- och/eller visuella upptagningar (momsfritt) 
 
Kommunens kostnad för kopiering inklusive porto- och fraktkostnader 
och eventuell postförskottsavgift. 
 
 
Avskrift av handling, utskrift av ljudupptagning (momsfritt) 
 
Avgift tas ut med 125 kronor per påbörjade 15 minuter.  
 
Kostnad tas ut för porto och eventuell postförskottsavgift.  
 
För bestyrkta avskrifter tillkommer en kostnad på 2 kronor per bestyrkt 
sida.   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2015-02-25 13 

§ 9 Dnr 2014.434 206 

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Gällande taxa antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2010 och revi-
derades den 16 juni 2011. Sedan dess har taxan varken reviderats eller avgif-
terna justerats efter index. För att få en riktigare kostnadstäckningsgrad har 
miljö- och byggchefen upprättat ett förslag till ny taxa för tillsyn/tillstånd al-
kohol, tobak och receptfria läkemedel. 

Uträknad timkostnad enligt mall SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är 
836 kronor/timme. 

Socialnämnden beslutade den 2 december 2014, § 125, att föreslå kommun-
fullmäktige besluta att fastställa ny taxa enligt bilaga. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 13/2015 
Kommunstyrelsen § 33/2015 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel fastställs
enligt bilaga.

2. Socialnämnden ska för varje kalenderår besluta att höja den i taxan fast-
ställda timavgiften med en procentsats som motsvarar de 12 senaste må-
nadernas förändring i SKL:s Prinsindex kommunal verksamhet (PKV).

Reservation 

Ida Collin (s) reserverar sig mot beslutet om höjningen av avgiften för 
stadigvarande serveringstillstånd. 

_____  

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 

Justering (sign) 



 
 

 
Titel: Taxa alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
 

1 (5) 

Id nr: 7:7B  Typ:  Taxa Giltighetstid: Tills vidare 
Version: 1.0 Fastställd:  KF 2015-02-25, § 9  Uppdateras:  
   

 
 
Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och recept-
fria läkemedel 
 
Innehållsförteckning 

1. Inledande bestämmelser 
2. Severingstillstånd enligt alkohollagen 
3. Handel med vissa receptfria läkemedel 
4. Handel med tobaksvaror 
5. Handel med öl 

 
 

1. Inledande bestämmelser 

 
1 § Giltighet 

Denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt tobakslagen. 
 
2 § Taxans omfattning 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten.  
 
Avgiften innefattar: 
-  granskning av handlingar i samband med ansökan och tillsyn 
-  inspektioner och resekostnader 
-  administrativa kostnader 
-  annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd 
 
3 § Timtaxa 

Beräkning av avgift 
Avgiften beräknas genom att handläggningstiden multipliceras med 
gällande timtaxa för den typ av ärende som åtgärden avser.  
 
Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. 
 
Timavgift (2015-01-01): 836 kr/tim. 
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4 § Remisser 

I ärenden där remisser krävs enligt gällande lagstiftning bekostas fak-
tiska remisskostnader av sökanden. 

5 § Betalning av avgift 

Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras 
i efterhand efter utfört tillsynsbesök.  

6 § Dröjsmålsränta 

Betalas avgiften inte i tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills den dag då betalning sker. 

8 § Ändring av avgift 

Om det finns skäl som inte kunnat förutses, får socialnämnden medge 
skälig ändring av avgift. 
 
9 § Lagrum för taxa 

Socialnämndens ansvarsområde har genom beslut om delegation och 
reglemente fastställts av kommunfullmäktige. 
 
Generella bestämmelser för kommunens rätt att ta ut avgift regleras i 
kommunallagen (1991:900) kapitel 8 § 3 b och c. 
 
Nämndens rätt att ta ut avgift följer av kommunfullmäktiges beslut att 
anta taxan samt av de lagrum som anges inom varje kapitel. 
 
10 § Överklagande 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan får överklagas i den 
ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt kapitel 10 i Kom-
munallagen. 
 
11 § Förändring av taxan 

Socialnämnden beslutar om översyn av taxan. 
 

12 § Årliga förändringar av taxan 

Socialnämnden ska för varje kalenderår besluta att höja i den i taxan 
fastställda timavgiften med en procentsats som motsvarar de 12 senaste 
månadernas förändring i SKL:s Prisindex kommunal verksamhet, PKV. 
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13 § Förändring av taxan som följd av lagändring 

Socialnämnden har rätt att göra förändringar av taxan som är en direkt 
följd av lagändringar inom verksamhetsområdet. 
 
14 § Nedsättning av avgift  

Den verksamhetsutövare som betalar till socialnämnden enligt taxa för 
tillsyn enligt lagen om handel om vissa receptfria läkemedel, tobaksla-
gen och/eller öl får betala en hel årlig avgift enligt den högsta av tax-
orna. Avgiften enligt de två övriga taxorna sätts då ner till hälften. 

Om det finns särskilda skäl, får socialnämnden i enskilda fall – med 
hänsyn till verksamheternas omfattning, tillsynsbehov och övriga om-
ständigheter – sätta ner, eller efterskänka avgiften. 
 
 15 § Verkställighet 

Denna taxa ska tillämpas fr.o.m. 2015-01-01 och ska gälla för ärenden 
som kommer in från och med detta datum. 

 
2. Serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Rätten att ta ut avgifter framgår av alkohollagen 8 kap 10 § (2010:1622).  
 

Ansökningsavgifter    Avgift, timmar 
 
Stadigvarande serveringstillstånd 12  
 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 7 
  
Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap 1  
 
Tillfälligt tillstånd för provsmakning  3 
 
Stadigvarande ändring av befintligt serveringstillstånd 5 

- sortiment av alkoholdrycker  
- serveringstid   
- serveringutrymme   
-cateringverksamhet 

 
Tillfällig ändring av befintligt serveringstillstånd  2½ 
(max 5 tillfällen/ansökan) 

- sortiment av alkoholdrycker   
- serveringstid   
- serveringutrymme   
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Godkännande av lokal för cateringverksamhet 1 
 
Examination av kunskapsprov 1½ 
 
Godkännande av nya bolagsmän 5 
 
Anmälan av kryddning av spritdrycker 1 
 
Anmälan av provsmakning  1          
 
Tillsynsavgifter 
 
Fast avgift per år:  1 timme  
 
Rörlig avgift per år – årsomsättning alkoholdrycker 
 

0 - 50 000 1 t  
50 001  100 000 1½ t 

     100 001 - 150 000 2 t  
150 001 - 250 000 3 t  
250 001 - 500 000 5 t  
500 001 - 1 000 000 7 t  

1 000 001 - 2 000 000 10 t  
2 000 001 -  12 t  

 
Den rörliga delen av tillsynsavgiften grundas på omsättningen av alko-
holdrycker under närmast föregående kalenderår. Omsättningen redo-
visas i den restaurangrapport som lämnas till kommunen varje år.  
 
Debitering sker av hela årsavgiften. 
 
Vid ägarbyte ska tillsynsavgiften grundas på föregående års omsättning 
av alkoholdrycker, om det inte finns andra kända uppgifter att grunda 
avgiften på. 
 
För nya serveringsställen ska avgiften för tillsyn under första kalender-
året debiteras för faktisk tillsynstid. 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 
 
Tillsynsavgiften för tillfälliga tillstånd ingår i avgiften för tillstånds-
prövning. 
 
Påminnelseavgift för utebliven restaurangrapport: 1 timme 
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3. Handel med vissa receptfria läkemedel 

Enligt § 23 lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) har 
kommunen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig detaljhandel. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel 
enligt lagen om vissa receptfria läkemedel. 

 
Årsavgift:  1 timme 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 
 
4. Handel med tobaksvaror 

Enligt tobakslagen (1993:581) § 19 b har kommunen rätt att ta ut avgif-
ter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverk-
samhet med tobaksvaror. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av 
tobaksvaror till konsument. 

 
Årsavgift:  1½ timme 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 

 
5. Handel med öl 

Enligt 8 kap § 10 alkohollagen (2010:1622) har kommunen rätt att ta ut 
avgifter för den löpande tillsynen av detaljhandel med öl. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av 
öl till konsument. 

 
Årsavgift:  1 timme 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2015-02-25 14 

 

 
§ 10 Dnr 2014.433 206 
 
Taxa för miljö- och byggnämndens avgifter 

Nuvarande taxa inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde är antagen 
av kommunfullmäktige den 16 december 2009, § 108, och därefter ändrad 
inom olika delar vid fem tillfällen fram till den 11 december 2013. 
 
Miljö- och byggchefen har av miljö- och byggnämnden fått i uppdrag att se 
över och uppdatera nämndens avgifter, samt skapa ett enhetligt system för 
taxan inom nämndens ansvarsområde. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 2 december 2014, § 81, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till ny taxa. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 14/2015 
Kommunstyrelsen § 34/2015 
 
Yrkande 
 
Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Upprättat förslag till ny taxa för miljö- och byggnämndens avgifter antas. 

 
2. Miljö- och byggnämnden ska för varje (kalenderår) avgiftsår besluta att 

höja den i taxan fastställda timavgiften med en procentsats som motsvarar 
de 12 senaste månadernas förändring i SKL:s Prinsindex kommunal verk-
samhet (PKV). 

 
_____   
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggnämnden 
  
 
  

Justering (sign)  
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§ 11 Dnr 2014.363 119 
 
Budget- och skuldrådgivningsverksamheten 
 
I och med utredningschefens pensionering under 2014 har budget- och skuld-
rådgivningsverksamheten överförts till Överförmyndaren. Då gjordes en be-
dömning att detta skulle innebära en utökning av tjänst med 25 %. I samband 
med detta togs inget beslut om ramjustering av Överförmyndarens budget.  
 
Övertagandet visade dock på behov av åtgärder för att komma i takt med 
hänsyn till tidigare och aktuella ärenden. För detta skedde en utökning med 
ytterligare 25 % dvs. totalt 50 % för oktober t.o.m. december 2014. 
 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2015 fick kommunchefen 
i uppdrag att återkomma med behovsförslag för verksamheten under 2015. 
 
Strömsunds kommun hade under perioden 1 oktober t.o.m. 31 december 
2014, 14 stycken nya skuldsaneringsärenden. 
 
Hitintills har arbetet bara omfattat nya ärenden gällande ansökan om 
skuldsanering och inga ärenden har omfattat budgetrådgivning.  
 
Antal gamla ärenden är 87 stycken. Dessa kräver någon form av åtgärd (ny 
ansökan om skuldsanering, kontakt med fordringsägare, kontakt med Krono-
fogdemyndigheten, arkivering etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hänsyn taget till förutsättningarna för många i kommunen är det av stor 
vikt att budget- och skuldrådgivning kan bedrivas med en hög ambition för 
att på så sätt stärka de överskuldsatta medborgarna i deras utsatta situation. 
 

  

Kommun Folk-
mängd 
2013 

Antal skuldsatta 
hos KFM 
2013-12-31 

Totalskuld  
hos KFM 
2013-12-31 

Berg    7 160   304 st   43 590 429 kr 
Bräcke    6 559   311 st   85 532 208 kr 

Härjedalen   10 281   433 st   67 940 568 kr 
Krokom   14 643   447 st    72 193 997 kr 
Ragunda     5 458   258 st   38 460 657 kr 
Strömsund   11 984   433 st    81 283 467 kr 
Åre   10 420   362 st   48 382 576 kr 
Östersund   59 956 1 927 st 241 283 567 kr 
Summa: 126 461 4 475 st 678 667 469 kr 

Justering (sign)  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2015-02-25 16 

 

 
§ 11 forts. 
 
Kommunens budget- och skuldrådgivning kan även ses som positivt ur ett 
samhällsekonomsikt perspektiv. 
 
Enligt uppgifter från Fredrik Abrahamsson vid Kronofogdemyndigheten i 
Östersund så ökar antalet evighetsgäldenärer (den som har en skuld man ald-
rig blir av med) i Jämtland. Det finns ingenting som tyder på att antalet 
skuldsatta kommer att minska. 
 
På sikt kan det även finnas förutsättningar att genom avtal erbjuda andra 
kommuner dessa tjänster. 
 
Kommunchefens förslag till beslut och motivering 

Överförmyndaren tillförs ytterligare 230 000 kronor 2015 för åtgärder inom 
budget- och skuldrådgivningsverksamheten, för att under 2015 möjliggöra 
50 % tjänst.  
 
Detta skulle ge möjlighet till att bygga upp verksamheten, åtgärda gamla 
ärenden och inleda skuldsaneringsprocessen för de personer som själva inte 
har kapaciteten att göra en egen ansökan om skuldsanering.  
 
Verksamheten ska utvärderas per den 30 september 2015 som grund för de-
taljerad budgetering inför 2016. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 40/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Överförmyndaren tillförs ytterligare 230 000 kronor 2015 för åtgärder 
inom budget- och skuldrådgivningsverksamheten, för att under 2015 möj-
liggöra 50 % tjänst.  

 
2. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Överförmyndaren 

Justering (sign)  
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§ 12 Dnr 2015.45 040 
 
Pensionsredovisningsmodell 
 
Kommunen redovisar sedan år 2006 sina pensioner enligt principen att alla 
kända pensionsskulder ska finnas med i balansräkningen (så kallad fullfonde-
ringsmodell). 
 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) säger att endast nya pensionsskul-
der från och med år 1998 ska finnas upptagna i balansräkningen (så kallad 
blandmodell). 
 
Enligt tidigare uttalanden har kommunstyrelsen för avsikt att följa den kom-
munala redovisningslagen vad gäller pensionsredovisningsmodell, men inte 
preciserat vilket år detta kan ske. 
 
Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) hade förslag på en ny rekommen-
dation som enligt tidigare besked väntades bli klar i november 2014. 
Regeringen tillsatte en utredning – En ändamålsenlig kommunal redovisning, Dir. 
2014:125 - i augusti 2014, och därmed slutförde inte RKR sin rekommendat-
ion. Utredningen ska vara klar i mars 2016, och om det blir någon lagändring 
kan den troligen träda ikraft tidigast år 2018.  
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi ser positivt på att denna fråga blir 
utredd av Finansdepartementet! 
 
Kommunens syfte med val av redovisningsmodell har hela tiden varit god 
ekonomisk hushållning. Fördelning av resurser till verksamheterna ska ske på 
bästa sätt, och inte påverkas negativt av ökade pensionsutbetalningar. Om re-
dovisningsmodellen skulle förändras från år 2016 har kommunen cirka 10 
mkr att minska på verksamheterna, utöver eventuella underskott som inte är 
hanterade från föregående år. 
 
Ett antal åtgärder har gjorts för att ta ansvar och planera för de kommande stora 
pensionsutbetalningar (uppkomna under den tiden då kommunsektorn expan-
derade kraftigt, och man förutsåg inte då att man behövde lösa den framtida 
finansieringen).  
 
Detta arbete påbörjades kring år 2000 och har resulterat i gjorda försäkrings-
lösningar för 85 mkr, och 202 mkr är nu hittills överförda till en pensionsstif-
telse.  

  

Justering (sign)  
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§ 12 forts. 
 
Preliminärt kan pensionsstiftelsen lämna gottgörelse (utbetala) till kommunen 
från år 2018. På detta sätt stärks kommunens ekonomi de år pensionsutbetal-
ningarna förväntas vara som allra störst. 
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi föreslår följande: 

1. Kommunen fortsätter att redovisa enligt så kallade fullfonderingsmo-
dellen fram till den kommande lagändringen, alternativt den gamla lagen 
om det inte blir någon förändrad lagstiftning på området. 
 

2. Kommunen fullföljer sin plan för pensionsstiftelsen. 
 

3. Kommunstyrelsen följer Finansdepartementets utredning. 
 

Beredning 
 
Kommunstyrelsen § 46/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen fortsätter att redovisa enligt så kallade fullfonderingsmodellen 
fram till den kommande lagändringen, alternativt den gamla lagen om det 
inte blir någon förändrad lagstiftning på området. 
 

2. Kommunen fullföljer sin plan för pensionsstiftelsen. 
 

3. Kommunstyrelsen följer Finansdepartementets utredning. 
 

Reservationer 
 
Britt-Inger Roos (c), Ylva Hansson Glantz (v), Göran Edman (rd) och Mona 
Bjurström (rd) reserverar sig mot beslutet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
Kommunrevisionen 
 

  
Justering (sign)  
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§ 13 Dnr 2015.47 041 
 
Ombudgetering/tilläggsbudget 

Insamling av förvaltningarnas/avdelningarnas ansökningar om ombudgete-
ring/tilläggsbudgetering från föregående år (2014) har gjorts. 
 
Ansökningar har inkommit för investeringar på totalt 25 467 tkr, och från  
driften på 182 tkr. 
 
Finansiering av ombudgetering investeringar adderas till den beslutade inve-
steringsbudgeten för 2015. 
 
Finansiering av ombudgetering drift tas från fullmäktiges pott för oförutsett 
2015. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen § 48/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ombudgeteringar 2015 avseende investeringsbudget beviljas enligt bilaga. 
 
2. Ombudgetering 2015 avseende driftbudget avslås. Bilaga 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Teknik- och serviceförvaltningen 
IT-avd 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Vård- och socialförvaltningen 
 
 
 
 
  

Justering (sign)  
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§ 14 Dnr 2014.357 170 
 
Avgifter och taxor Jämtlands Räddningstjänstförbund 
 
Jämtlands Räddningstjänstförbund har lämnat förslag om att ta ut avgifter för 
remisshantering, ”Jämtlands räddningstjänstförbunds förslag till avgifter för 
remisshantering” till medlemskommunerna.  
 
Förslaget innebär att Jämtlands Räddningstjänstförbund får möjlighet att ta ut 
avgifter för förbundets remisshantering i ärenden som, 

• tillstånd till servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen 
(2010:1622), 

• upprättande av detaljplaner enligt plan- och bygglag (2010:900), och 
• bygglov enligt plan- och bygglag (2010:900) eller anmälan enligt plan- 

och byggförordning (2011:338). 
 
Förslaget innehåller och att beslut om dessa taxor delegeras till räddnings-
tjänstförbundet. 
 
Räddningstjänsten erbjuder nu kommunerna lyfthjälp t.ex. för stöd till hem-
tjänstpersonal vid speciella händelser. 
 
Räddningstjänstens uttag av taxor är utöver de taxor som kommunen tilläm-
par. 
 
Kommunchefens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om: 
 
1. Jämtlands Räddningstjänstförbund föreslås få ta ut avgifter för remiss-

hantering av byggärende (bygglov och bygganmälan), detaljplaner och 
ansökan för serveringstillstånd. 

 
2.  Jämtlands Räddningstjänstförbund föreslås få ta ut avgifter för bärhjälp. 
 
3.  Förslag till taxa för avgifter enligt nedan: 

• Taxan för avgift för remisshantering av byggärende (bygglov och bygg-
anmälan) föreslås vara 1 375 kronor. 

• Taxan för avgift för planärenden och serveringstillstånd föreslås vara 
850 kronor 

  

Justering (sign)  
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§ 14 forts. 

 
• Taxan för lyfthjälp föreslås vara den timtaxa som beslutats vara gällande 

för Jämtlands Räddningstjänstförbund – för närvarande 513 kr/timme och 
person. 

 
3. Rätten att fatta beslut att i taxa fastställa storleken på avgiften delegeras 

från och med 1 januari 2015 till Jämtlands Räddningstjänstförbund för föl-
jande avgifter: 
 
• Taxan för remisshantering av byggärende (bygglov och bygganmälan) 

planärenden (detaljplaner) och ansökan om serveringstillstånd. 
• Avgift för lyfthjälp  

 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen § 50/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Jämtlands Räddningstjänstförbund får ta ut avgifter för remisshantering av 
byggärende (bygglov och bygganmälan), detaljplaner och ansökan för ser-
veringstillstånd. 

 
2. Jämtlands Räddningstjänstförbund får ta ut avgifter för bärhjälp. 
 
3. Taxa för avgifter enligt nedan: 

 
• Taxan för avgift för remisshantering av byggärende (bygglov och bygg-

anmälan) fastställs till 1 375 kronor. 
• Taxan för avgift för planärenden och serveringstillstånd fatställs till 850 

kronor. 
• Taxan för lyfthjälp fastställs till den timtaxa som beslutats vara gällande 

för Jämtlands Räddningstjänstförbund – för närvarande 513 kro-
nor/timme och person. 

  

Justering (sign)  
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§ 14 forts. 
 
4. Rätten att fatta beslut att i taxa fastställa storleken på avgiften delegeras 

från och med den 1 januari 2015 till Jämtlands Räddningstjänstförbund för 
följande avgifter: 
 
• Taxan för remisshantering av byggärende (bygglov och bygganmälan) 

planärenden (detaljplaner) och ansökan om serveringstillstånd. 
• Avgift för lyfthjälp  
 
_____  

 
Beslutsexpediering 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Miljö- och byggnämnden 
 
 

  

Justering (sign)  
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§ 15 Dnr 2014.439 113 
 
Avsägelse från Bengt Mickelsson (s) av de kommunala uppdra-
gen 
 
Beredning 

Valutskottet § 1/2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Framställningen beviljas. 
 
2.  Beslutet gäller fr.o.m. den 25 februari 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Bengt Mickelsson 
 
 
 

  

Justering (sign)  
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§ 16 Dnr 2014.439 113 
  
Val av ersättare i kommunstyrelsen för tiden intill den  
31 december 2018 efter avgående Bengt Mickelsson 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 2/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Bengt-Åke Persson (s), Strömsund, utses som ersättare i kommunstyrelsen 

för tiden intill den 31 december 2018. 
 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 25 februari 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Bengt-Åke Persson 
Löner 
 
 

  

Justering (sign)  
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§ 17 Dnr 2014.439 113 
  
Val av ledamot och ordförande i styrelsen för Näsvikens Ångsåg 
för tiden intill den 31 december 2018 efter avgående Bengt 
Mickelsson 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 3/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Bengt Bergqvist (s), Strömsund, utses som ledamot och ordförande i sty-

relsen för Näsvikens Ångsåg för tiden intill den 31 december 2018. 
 

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 25 februari 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Bengt Bergqvist 
Löner 
Stiftelsen efter Näsvikens Ångsåg 
 

  

Justering (sign)  
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§ 18 Dnr 2014.439 113 
  
Val av ledamot i Jägareförbundet Mittnorrland, Strömsunds 
jaktvårdskrets, för tiden intill den 31 december 2018 efter avgå-
ende Bengt Mickelsson 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 4/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Susanne Hansson (S), Strömsund, utses som ledamot i Jägareförbundet 

Mittnorrland, Strömsunds jaktvårdskrets, för tiden intill den 31 december 
2018. 
 

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 25 februari 2015. 
 
_____   
 
Beslutsexpediering 
Susanne Hansson 
Jägareförbundet 
 
 

  

Justering (sign)  
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§ 19 
 
Delgivningar 
 
a) Rapportering från socialnämnden enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL till kommunfullmäktige 
 
Socialnämnden meddelar att det inte finns några ej verkställda beslut att rap-
portera. 
 
 
b) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 8 januari 2015 beslutat att utse Desirée 
Edin, Strömsund, som ny ersättare för Socialdemokraterna fr.o.m. den 8 janu-
ari 2015 efter Bengt Mickelsson. 
 
 
c) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 8 januari 2015 beslutat att utse Simon 
Högberg, Strömsund, som ny ledamot för Moderaterna fr.o.m. den 8 januari 
efter Jan-Olof Andersson. Eva-Marie Roos Nordström, Tullingsås, har utsetts 
som ny ersättare efter Simon Högberg. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 

Justering (sign)  
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Nr Namn Hemort Besl Ej tjg  
1 Gudrun Hansson (s) Strömsund      

2 Lars Andreasson (s) Norråker  X    

3 Susanne Hansson (s) Strömsund  X    

4 Lennart Oscarsson (s) Hammerdal  X    

5 Pontus Roos (s) Strömsund      

6 Ardis Lindman (s) Björkvattnet  X    

7 Malin Axelsson (s) Sikås  X    

8 Roger Sannemo (s) Strömsund  X    

9 Karin Näsmark (s) Havsnäs      

10 Morgan Olsson (s) Blåsjöfallet  X    

11 Lena Johansson (s) Lövberga  X    

12 Bengt Bergqvist (s) Strömsund      

13 Angelica Johannesson (s) Strömsund  X    

14 Lars-Åke Knutsson (s) Lövberga  X    

15 Elisabeth Lindholm (s) Strömsund  X    

16 Kjell Carlsson (s) Hammerdal  X    

17 Ida Collin (s) Norråker  X    

18 Göran Espmark (c) Äspnäs  X    

19 Mats Gärd (c) Fyrås  X    

20 Magnus Svensson (c) Gåxsjö  X    

21 Ragnar Lif (c) Kyrktåsjö  X    

22 Britt-Inger Roos (c) Tjärnnäset  X    

23 Simon Högberg (m) Strömsund  X    

24 Åse Ehnberg (m) Strömsund  X    

25 Lars-Eric Bergman (m) Hoting  X    

26 Annakarin Olsson (m) Strömsund  X    

27 Peter Frost (v) Strömsund      

28 Kerstin Sjöberg (v) Strömsund  X    

29 Gert Norman (v) Backe  X    

30 Sven-Ingvar Eriksson (sd) Kilen      

31 Peter Dahlstedt (sd) Kycklingvattnet  X    

32 Lars Gustavsson (sd) Lövberga  X    

33 Göran Edman (rd) Holmsund  X    

34 Mona Bjurström (rd) Strömsund  X    

35 Greger Rönnqvist (mp) Strömsund  X    
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 Ersättare     

      
Nr Namn Hemort Besl Ej tjg  
1 Göran Bergström (s) Strömsund  X    

2 Petra Monwell (s) Flyn  X    

3 Roger Kristofersson (s) Strömsund  X    

4 Marie Gabrielsson (s) Ulriksfors      

5 Carina Andersson (s) Strömsund      

6 Ulf Sjölén (s) Backe  X    

7 Sara Edvardsson (s) Hammerdal      

8 Kent Wassdahl (s) Tåsjö    X  

9 Desirée Edin (s) Strömsund      

10 Nils-Bengt Nilsson (c) Backe      

11 Eira Roos (c) Strömsund      

12 Lars Lif (c) Kyrktåsjö      

13 Fredrika Lundin (m) Strömsund      

14 Eva-Marie Roos Nordström (m) Tullingsås      

15 Ylva Hansson Glantz (v) Strömsund  X    

16 Aron Kjellgren (v) Strömsund      

17 Hans Elmbjer (sd) Skarpås  X    

18 Mikael Säbom (sd) Strömsund    X  

19 Kenneth Sjödin (rd) Rossön      

20 Siv Johansson (rd) Strömsund      

21 Inger Paulsson (mp) Hammerdal      

22 Per Berglund (mp) Backe    X  

 
 
 
 
 
 
 

 
    Protokollsjusterare 
 
 
Ordförande .................................................……… .................................................……… 
  Ardis Lindman  Lennart Oscarsson  
                   
 
Sekreterare .................................................……… .................................................……… 
  Lena Haglund  Lars-Eric Bergman                     
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