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§ 47  

Ändring i föredragningslistan 

Följande ärende utgår: 
 
Ärende nr 13 – Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter Malin Axelsson (s). 
 
_____  
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 § 48 

 
Information om välfärdsbokslut och kommunens kvalitet i 
korthet 

Wiveka Kjellgren och Gunilla Mellgren informerar om kommunens väl-
färdsbokslut och Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Redovisningen sker 
utifrån utfall för olika åldrar. 
 
Välfärdsredovisningen sammanställs årligen och är en uppföljning av det 
folkhälsoprogram som antogs av kommunfullmäktige 2011. Folkhälsopro-
grammet utgår från de 11 nationella mål som finns för folkhälsan. I 
Strömsunds kommun är följande mål prioriterade:  

 
• Alla känner delaktighet och har inflytande över den egna livssituationen 
• Alla har ekonomisk och social trygghet 
• Barn och ungdomar har trygga och goda uppväxtvillkor 
• Främja fysisk aktivitet, goda matvanor och livsmedel 
• Minskat bruk av alkohol, tobak och ett samhälle fritt från narkotika och 

doping 
 
För varje prioriterat mål finns ett antal indikatorer som är mätbara. Priorite-
ringarna går även i linje med den länsgemensamma folkhälsopolicyn som är 
antagen av alla kommuner och av dåvarande landsting.   
 
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, består av fem viktiga kunskapsområ-
den som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet ur ett invånar- och 
brukarperspektiv. 
 
Kunskapsområdena är: 

1. Din kommuns tillgänglighet 
2. Trygghetsaspekter i din kommun 
3. Din delaktighet och kommunens information 
4. Din kommuns effektivitet 
5. Din kommun som samhällsutvecklare 

 
KKiK har utvecklats för att ge förtroendevalda kvinnor och män en god bild 
av kommunens kvalitet utifrån ett medborgarperspektiv. Inom varje kun-
skapsområde finns ett antal mått, som redovisas för varje deltagande kom-
mun årligen. 
 
_____  
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§ 49 
 
Information från gemensam nämnd för Närvård i Frostviken 

Bengt Bergqvist, ordförande i närvårdsnämnden, informerar. 
 
Gemensam nämnd för Närvård i Frostviken startade den 1 januari 2005 och 
grundar sig på ett samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och 
Strömsunds kommun, för styrning av vården i Frostvikens församling. Sam-
arbetsavtalet omfattar primärvård och ambulanssjukvård i området. 
 
Verksamheten omfattar hälsocentral, ambulansverksamhet, det särskilda 
boendet Levinsgården, trygghetsboendet Forsgården, fotvård, hemtjänst, 
hemsjukvård samt verkställighet av beslut enligt LSS (Lag om Stöd och Ser-
vice till vissa med funktionsnedsättning). 
 
Det som är på gång nu är planering av nya lokaler för ambulansverksamhet-
en och flytt av hälsocentralen. 
 
Stora utmaningar inför framtiden är hur man ska kunna rekrytera kompe-
tent och utbildad personal samt det vikande befolkningsunderlaget. 
 
_____  
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§ 50 
 
Information av kommunrevisionen 

Jan Rönngren, ordförande i kommunrevisionen, informerar om kommande 
granskningar. 
 
I budgetdirektiven för 2015 fanns bl.a. följande mål som kommer att grans-
kas: 
 
* Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timan-

ställda minska 
 
* Utvecklad samverkan med näringslivet 
 
Jan Rönngren informerar också om att avtalet med PwC går ut den 31 de-
cember 2015 och att ny upphandling ska göras. 
 
_____  
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 § 51 Dnr 2015.116 289 
 

Rivning av annexet vid Lindbergsbacken, Linden 15  

Teknik- och serviceförvaltningen presenterade vid kommunstyrelsens sam-
manträde den 22 november 2011 ett samlat förslag på fastigheter som skulle 
avvecklas. Antingen genom försäljning eller också rivning. 
 
Bland dessa fanns Linden 15, kallad Lindbergsbacken, där huvudförslaget 
var att sälja hela fastigheten och hyra in de ytor kommunen behövde för för-
skoleverksamhet. Om ingen försäljning blev av skulle kommunen aktivt 
verka för att tömma och kallställa annexet. 
 
Det har nu öppnats en möjlighet att kunna tömma huset och därmed kan 
byggnaden också rivas. Genom det minskar kommunens bestånd med 220 
kvm. 
 
Rivningskostnaden är bedömd till 250 000 kronor. Teknik- och serviceför-
valtningen står för 150 000 kronor av kostnaden. Årlig kostnad för outhyrt är 
knappt 100 000 kronor. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
1. annexet på fastigheten Strömsund Linden 15 ska rivas. 

 
2. anslå 100 000 kronor för ändamålet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 85/2015 
Kommunstyrelsen § 110/2015 
 
Yrkande  

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

1. Annexet på fastigheten Strömsund Linden 15 ska rivas. 
 

2. För ändamålet anslås 100 000 kronor.  
 
3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 
_____ 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 52 Dnr 2015.114  042 
 
Resultat- och balansräkning för Stiftelsen efter Näsvikens Ång-
såg 2014 

Balansräkningen per den 31 december 2014 omsluter 12 493,22 kronor. Re-
dovisat underskott uppgår till 1 417,25 kronor. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 87/2015 
Kommunstyrelsen § 112/2015 
 
Yrkande  

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Resultat- och balansräkningen 2014 godkänns. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Bengt Bergqvist (s) och Ragnar Lif (c) i handlägg-
ningen av ärendet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Stiftelsen efter Näsvikens Ångsåg 
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§ 53 Dnr 2015.83 780 

Migrationscenter 

Sedan något år bedriver Föreningen Svenska Migrationscentret i Karlstad 
(http://migrationcenter.se/)dokumentationsverksamhet på ett antal platser 
i landet.  
 
Målgruppen för personal till kontoren är personer som av olika skäl står 
långt från arbetsmarknaden, t.ex. på grund av en funktionsnedsättning. 
 
Verksamheten bygger på statlig finansiering via Arbetsförmedlingen i form 
av olika typer av lönestöd och lokal medfinansiering från den kommun där 
kontor etableras. Möjligheterna är stora att etablera det första kontoret i 
Jämtland i Strömsunds kommun. Starkt bidragande till detta är:  
 
• den kunskap som finns sedan Kulturarvslyftet och liknande verksamhet 
• närheten till de arkiv som finns i Ramsele 
• det faktum att Sollefteå kommun beslutat att bidra till etablering och drift 

av ett kontor.  
 
Arbetsförmedlingen anger också att det finns ett antal personer som vore 
lämpliga för denna verksamhet. 

 
Kommunchefens förslag till beslut: 
 
1. Strömsunds kommun lämnar bidrag till föreningen Migrationscentrums 

etablering och verksamhet i Strömsunds kommun med start under 2015. 
 

2. Strömsunds kommun bidrar med upp till 0,8 miljoner kronor för cent-
rets uppstart och drift under 2015. Detta finansieras ur kommunfullmäk-
tiges anslag för oförutsedda behov. 
 

3. Kommunchefen får i uppdrag att slutföra förhandlingarna med Svenska 
Migrationscentret. 
 

4. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att 
underteckna erforderliga avtal. 
 

5. Kommunchefen får i uppdrag att söka andra finansieringsformer. 
  

http://migrationcenter.se/
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§ 53 forts. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 113/2015 
 
Yrkande  

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

1. Strömsunds kommun lämnar bidrag till föreningen Migrationscentrums 
etablering och verksamhet i Strömsunds kommun med start under 2015. 
 

2. Strömsunds kommun bidrar med upp till 0,8 miljoner kronor för cent-
rets uppstart och drift under 2015.  
 

3. Kommunchefen får i uppdrag att slutföra förhandlingarna med Svenska 
Migrationscentret. 
 

4. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att 
underteckna erforderliga avtal. 
 

5. Kommunchefen får i uppdrag att söka andra finansieringsformer. 
 

6. En utvärdering av kommunens medverkan under 2016 genomförs och 
redovisas till kommunstyrelsens sammanträde i januari 2017. 
 

7. Medel för 2015 anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 
behov. 
 

8. Finansieringen från och med 2016 beaktas i respektive års budget.  
 
Reservationer 

Lars Gustafsson (sd), Hans Elmbjer (sd) och Mikael Säbom (sd) reserverar 
sig mot beslutet. 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Migrationscentrum 
Vård- och socialförvaltningen 
Arbetsförmedlingen 
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§ 54 Dnr 2015.85 041 
 
Budgetdirektiv och budgetramar 2016 
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har lämnat kommentarer till bud-
getramar för 2016. Bilaga 1 
 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet har lämnat förslag till politiska 
prioriteringar för åren 2016-2017 samt budgetram 2016. Bilaga 2 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 119/2015 
 
Centerpartiet och moderaterna har lämnat förslag till politiska prioriteringar 
för år 2016-2017 samt budgetram 2016. Bilaga 3 
 
Yrkanden 

* Susanne Hansson (s) m.fl. yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
majoritetens förslag till budgetdirektiv och budgetramar för år 2016-2017 
samt budgetram 2016 antas. 
 
* Göran Espmark (c) yrkar att centerpartiets och moderaternas förslag till 
budgetdirektiv och budgetramar för år 2016-2017 samt budgetram 2016 an-
tas.  
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Omröstning 

Omröstning begärs. 
 
Följande omröstningsproposition fastställs.  
 
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja den som stöder Göran 
Espmarks yrkande röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 14 nej-röster (se omröstningslista). 
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§ 54 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Majoritetens förslag till budgetdirektiv och budgetramar för år 2016-2017 
samt budgetram 2016 antas enligt bilaga 2. 
 
Reservationer 

Göran Espmark (c), Mats Gärd (c), Magnus Svensson (c), Ragnar Lif (c), 
Britt-Inger Roos (c), Simon Högberg (m), Annakarin Olsson (m), Åse Ehn-
berg (m), Marina Wahlström (m), Göran Edman (rd) och Kenneth Sjödin (rd) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Göran Espmarks yrkande. 
 
Lars Gustafsson (sd), Hans Elmbjer (sd) och Mikael Säbom (sd) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Nämnder och förvaltningar 
 
 
  



TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
2015-04-27/ uppdaterad 2015-04-30 

Förvaltning Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Veronica Hjorter Stenklyft 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelse 

Kommentarer till budgetramar år 2016 

Grundmodellen för verksamheternas budgetramar är baserade på föl-
jande: 

Finansiella mål 

• Resultatmål +7,5 mkr överskott, vilket motsvarar 1 % av skatteintäkter
och generella statsbidrag

• Investeringar max 22 mkr, inkl affärsverksamheten. Beslutade ombud-
geteringar från föregående år tillkommer. (Bredbandsinvesteringar ge-
nom Servanet AB hanteras separat.)

• 12,5 mkr öronmärks att föras till pensionsstiftelsen

Skatter och bidrag 

Totala skattemedel bygger på senaste prognos från SKL per den 29 april 
2015. Skatter och statsbidrag beräknas öka med 15 mkr jämfört med revi-
derad budget 2015 per den 22 april 2015 i fullmäktige.  

Befolkningsminskningen budgeteras till minus 150 personer (utfall 2015: 
minus 127 invånare, utfall 2014: minus 142 invånare). 

Finansnetto 

Finansiella intäkter är minskade till 0,1 mkr då vi räknar med att investe-
ringar, inklusive utökningen för bredband, kommer att minska vårt över-
skott i kassalikviditeten. Dessutom ger placeringar i dagens lågräntemiljö 
ingen nämnvärd avkastning. 

Räntekostnader för pensionsskulden beräknar vi till 9 mkr enligt senaste 
pensionsskuldsprognosen per den 11 december 2014 från KPA. Inga öv-
riga räntekostnader finns. 

Kompensation kostnadsökningar 

Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges rambudgetbeslut 
§ 47 per den 11 juni 2014, minskat med ej ramhöjande poster, och ramju-
steringsbeslut § 125 per den 11 december 2014. 

Verksamhetsramarna är uppräknade för lönekostnader och övrig för-
brukning enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) med 2,7 %, vilket 
uppgår till 21,5 mkr.  

Bilaga 1
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2015-04-27/ uppdaterad 2015-04-30 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Veronica Hjorter Stenklyft 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelse 

 
Ingen demografisk anpassning 

Ingen demografisk anpassning är gjord för 2016, och därmed har vi inte 
specialbeställt någon befolkningsprognos från SCB. 

 
Grundmodellen före politisk beredning 

Total driftsram är 744 mkr. Årets fördelningsutrymme är negativt och 
uppgår till -1 016 tkr före politiska prioriteringar och beslut, dvs före ev 
generella besparingar och ramjusteringar. 
 
Affärsverksamheten (vatten/avlopp och renhållning) och fastighetsför-
valtningen har liksom tidigare år en nollbudget, dvs de ska vara fullt in-
täktsfinansierade. 
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Strömsund – en vindkraftig kommun 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill utveckla Strömsunds kommun på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Vi vill skapa en framåtanda och en bärkraft som ger förutsätt-
ningar för alla invånare att leva ett gott liv. Vi vill skapa en kommun där människor 
känner trygghet i att leva, bo och röra sig fritt samtidigt som vi ska bidra till en mer 
solidarisk fördelning av kommunens samlade resurser. 
 
Hållbar utveckling är ett strategiskt val som möter morgondagens behov utan att 
hindra framtida generationers möjligheter. Inom vindkraftsområdet ligger vi i framkant 
och har för avsikt att fortsätta i den vindriktningen. Strömsunds kommun ska vara ett 
kunskapscentrum för vindkraft med fokus på utbildning och kompetensutveckling för 
den hållbara energiförsörjningen. Den politiska majoriteten vill ta hänsyn till ekologi, 
ekonomi och sociala förhållanden. Hållbar utveckling ska tillsammans med ett tydligt 
barn-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv prägla såväl vårt sätt att leda som 
att utveckla all verksamhet inom Strömsunds kommun.  
 
Vår gemensamma vision är att ge alla kommuninvånare lika goda möjligheter – jäm-
likhet, rättvisa och solidaritet är förutsättningar för hållbar utveckling. Det innefattar 
att värna om miljön, bekämpa orättvisor, bejaka mångfalden och därmed skapa en 
social hållbarhet. Vi ska ha en bärkraftig ekonomi som skapar förutsättningar för 
morgondagens välfärd. 
 
Alla ska få vara med och bygga framtiden, inte bara några få. Oavsett varifrån man 
kommer har man en plats att fylla i vår kommun. I vår vision finns inte främlingsrädsla 
och diskriminering eftersom vi vet att alla behövs. Alla människor ska mötas med re-
spekt, ingen ska bli lämnad utanför. Vi sätter barnen främst, därför prioriterar vi att 
hålla hög kvalitet på förskola och skola. Vi vill ta tillvara människors kunskaper, nyfi-
kenhet och erfarenheter och ge utrymme för individers kreativitet. 
 
Jämlikhet och trygghet är förutsättningar för jämställdhet och frihet. Alla invånare ska 
ges möjlighet att delta i den demokratiska processen och göra sin röst hörd. Genom 
medborgardialog i olika former vill vi styra kommunen och fatta beslut utifrån bra un-
derlag där kommunens invånare haft möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Kommuninvånarna ska bemötas som hela människor och ses utifrån hela sin livssi-
tuation. De kommunala verksamheterna måste vara lättillgängliga, serviceinriktade, 
rättssäkra och präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att nyttja befintliga resur-
ser på ett effektivt sätt. Verksamheterna inom Strömsunds kommun finns till för invå-
narna – inte tvärtom. Att företräda kommunens invånare är ett stort förtroende som vi 
vill förvalta med största respekt. 
 

 
 
 

Susanne Hansson (S)  Peter Frost (V) 
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Ledning och styrning 
Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för Strömsunds 
kommun och bolagsstyrelser. Budgeten anger kommunfullmäktiges viktigaste inrikt-
ningar och prioriteringar. Inriktningar och prioriterade mål i budgeten ska brytas ned 
och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna. Planer, program och policyer 
som kommunfullmäktige antagit är underordnade budgeten och har en stödjande 
funktion. De prioriterade målen har en tidshorisont över hela mandatperioden om inte 
annat anges. Måluppfyllelse eftersträvas snarast möjligt. Revidering av de priorite-
rade målen sker årligen genom ett nytt budgetbeslut. Förvaltningar och bolag ska ha 
samma följsamhet mot budgetens inriktningar och prioriterade mål. 
 
Varje nämnd och styrelse har ansvaret för att värdera fullmäktiges inriktningar och 
prioriterade mål och hur de påverkar den egna verksamheten. Nämnder och styrelser 
ska samverka i arbetet med kommunfullmäktiges budget och prioriterade mål. Alla 
verksamheter ska var och en ta ansvar för de övergripande målen. Därefter gör de 
prioriteringar och formuleringar utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. Se-
dan kan nämnderna/styrelserna delegera utarbetandet av budgetförslag/affärsplan till 
förvaltning/bolag. Förslaget ska baseras på inriktningsdokumentet och innehålla kon-
kreta och mätbara mål samt ange hur målen ska nås. 
 
Budgetförslaget/affärsplanen behandlas och beslutas av nämnden/styrelsen och blir 
länken mellan politik och förvaltning, även om det formella ansvaret alltid ligger hos 
nämnden/styrelsen. 
 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning av dels den egna verksamhetens 
uppdrag som beskrivs i reglemente respektive ägardirektiv, dels kommunfullmäktiges 
prioriterade mål och inriktningar. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat 
men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och 
vad det betyder för den egna verksamheten och Strömsunds kommun som helhet. 
 
 
Hållbar välfärd 
En kommun med stor geografisk yta och med människor boende i hela kommunen 
ställer krav på att basfunktioner så som vård och utbildning ska fungera. Därför 
kommer de ekonomiska förutsättningarna även för 2016 att vara en utmaning. Då 
marknaden saknar investeringsvilja i vår del av landet och kommunala medel ska 
täcka upp för kostnader för nödvändiga satsningar, får det stora ekonomiska konse-
kvenser. Ett exempel är utbyggnad av fibernät, som är en förutsättning för nä-
ringslivets utveckling. Vi bygger nu vårt egna stadsnät och har avsatt 20 mkr 
under 2015 till bredbandsutbyggnad. En kommun med våra förutsättningar med 
hög arbetslöshet behöver avsätta medel till försörjningsstöd, ungdomsarbetslöshet 
och arbetsmarknadsåtgärder. Kommande generationsskifte inom både den offentliga 
verksamheten och inom näringslivet behöver tas på allvar och här är den stora ut-
maningen hur vi ska kunna behålla, utbilda och skapa meningsfull sysselsättning till 
våra ungdomar för att vi ska klara arbetskraftsförsörjningen framöver. Det är därför 
viktigt att genomföra den vision som finns i det personalpolitiska programmet; 
”Strömsunds kommun är en attraktiv arbetsgivare med goda hälsofrämjande 
arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje och bra resultat”. 
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Arbetsmarknadsfrågorna och möjligheterna till att via Arbetsförmedlingen kunna 
skapa förutsättningar för utbildning och arbete har under den borgerliga regeringsti-
den starkt begränsats via de regler som styrt arbetsförmedlingens uppdrag och vilka 
grupper som prioriteras. Det har inneburit att kommunala medel måste avsättas för 
att täcka upp brister inom arbetsmarknadspolitiken både för ungdomar och för andra 
personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi ser fram emot de reformer som 
den Socialdemokratiska regeringen har för avsikt att införa under kommande man-
datperiod. Mellan 2011 och 2014 har kommunen drivit projekten ”På Väg” och ”Ar-
betskraftskoordinator. Resultaten från projekten kan vi nu avläsa i minskade kostna-
der för försörjningsstöd till ungdomar samt att flera i målgruppen som står långt från 
arbetsmarknaden nu fått jobb, praktik eller börjat studera. Nu övergår projekten till 
permanent verksamhet inom den Arbetsmarknadsenhet som inrättats under 2014.  
 
I en attraktiv kommun krävs ett levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter 
för såväl barn/ungdomar som vuxna. Det är en viktig faktor, förutom kommunal ser-
vice, när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort för nyinflyttade. Vi 
fortsätter därför arbetet med att skapa förutsättningar (finansiering) till en ny modern 
idrottshall i Strömsunds tätort. 
 
I en attraktiv kommun finns goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Då krävs 
tillgång till goda kommunikationer på väg, järnväg och med flyg men också övrig in-
frastruktur i form av telefoni och bredband med hög kapacitet. 
 
 
Övergripande mål 2016-2017 
• Fortsatt god ekonomisk hushållning 
• Utvecklad samverkan med näringslivet 
• Attraktiv kommun med hög livskvalitet 
• Motverka ungdomsarbetslöshet 
• Utveckling av framtidens skola 
• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor 
• Utvecklad dialog med kommuninvånarna 
• Integration av nya kommuninvånare 
• Ökad jämställdhet och tillgänglighet 

 
 

Budgetförutsättningar 2016 
Kommunens ekonomiska förutsättningar har försämrats till följd av det nya skatteut-
jämningssystemet. Sedan 2014 har kommunens skatteintäkter minskat med ca 6 
mkr. De långa avstånden vi lever med i vår kommun gör att verksamhetens kostna-
der inom t ex vård och skola blir hög då vi behöver fler enheter på en stor geografisk 
yta. Hög arbetslöshet leder till hög kostnad för försörjningsstöd.    
 
Kommunens verksamheter kan ha olika behov av resurser utifrån lokala förhållan-
den. Det är därför angeläget att genomföra en översyn av resursfördelningen och 
göra korrigeringar om så behövs. Under 2014 har en ny resursfördelningsmodell ta-
gits fram för grundskoleverksamheten. 
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Prioriterat mål 

• Respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvars-
område. 

 
 
Finansiella mål för 2016 
Budgeten utgår från följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 
 
• Resultatmål +7,5 mkr.  
• Investeringar 22 mkr förutom ombudgeteringar från föregående år. 
• 12,5 mkr avsätts till kommande pensionsutbetalningar. 

 
 

Framtidens utmaningar och utvecklingsområden 
Den i särklass största utmaningen är att öka inflyttningen till kommunen. Stundande 
pensionsavgångar lämnar öppningar på arbetsmarknaden som kan bli en utveckl-
ingsmöjlighet. Kommunen är attraktiv och har mycket att erbjuda nya invånare men 
tidigare har bristen på arbetstillfällen hindrat inflyttningen. Situationen är densamma i 
flera andra kommuner så det krävs ett fortsatt offensivt arbete för att skapa förutsätt-
ningar för nya familjer att flytta hit. 
 
Ett jämställt samhälle uppfattas av omvärlden som mer attraktivt än ett samhälle som 
är ojämställt. Jämställdhetsintegrering kan användas som en konkurrensfördel i 
marknadsföringen av kommunen och öka inflyttningen av unga kvinnor och män. 
Den förväntade arbetskraftsbristen till följd av de stora pensionsavgångarna ökar 
kraven på attraktionskraft hos kommunerna. Det kommer att bli avgörande för vilka 
kommuner som kommer att lyckas i rekryteringsarbetet. Därför fortsätter vi att arbeta 
för ökad jämställdhet inom kommunen och ser det som en tillväxtfaktor. 
 
En förutsättning för inflyttning är att kunna upprätthålla en god nivå på service i de 
olika kommundelarna. För att lyckas måste kommunen i större utsträckning sam-
verka med olika lokala aktörer.  
 
De närmaste åren framöver kommer det att byggas flera vindkraftparker i vår kom-
mun. Vi har i dag god kompetens på vindkraftsområdet och utbildar bland annat 
vindkraftstekniker vid Hjalmar Strömerskolan. Ett nytt samarbete med Uppsala uni-
versitet och Campus Gotland - Campus Vindkraft Strömsund ger möjlighet att på 
plats i Strömsund läsa akademiska utbildningar inom vindkraft. 
Vi ska fortsätta ligga i framkant när det gäller kompetens kring vindkraftsfrågor och 
utbildningar på området. 
 
Nybyggnation av bostäder har förekommit i relativt liten omfattning under en lång tid. 
Vi tror att strandskyddsdispensen kan öppna upp för fler byggen av bostäder i attrak-
tiva sjönära områden.    
 
Prioriterat mål 

• Inflyttningen ska öka.  
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Omsorgen om individer och familjer 
Kommunens uppgift är att främja jämlika levnadsvillkor för kommuninvånarna. Väl-
färdsarbetet ska vara inriktat på att stärka individernas egna förmågor. För att minska 
behoven av institutionsvård ska uppsökande och tidigt förebyggande insatser priori-
teras, för såväl barn och unga som exempelvis vuxna med missbruksproblem. Sam-
verkan mellan socialtjänstens alla delar måste utvecklas. Den sociala ekonomins or-
ganisationer är en viktig samarbetspart. Ett exempel på samverkan är KC Närservice 
projekt, Kulturarvslyftet, där vi under 2014 tillsammans skapat förutsättningar till 20 
nya arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden. Projektet avslu-
tades vid årsskiftet 2014. 
 
Arbetet med att finna nya vägar till sysselsättning för personer som är långvarigt be-
roende av försörjningsstöd ska fortsätta inom Arbetsmarknadsenheten. 
 
Samverkan med familje-/barnavårdscentraler och förskolor ska vidareutvecklas så att 
barn i riskzonen uppmärksammas tidigt. I samverkan med skolan är inriktningen att 
socialtjänsten ska bidra med specialistkompetens på det sociala området. Föräldrar 
till unga i riskzonen ska stödjas med tidiga insatser. Generellt prioriterad målgrupp är 
ungdomar mellan 16 och 24 år som inte studerar, arbetar eller aktivt söker arbete. 
 
Institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar till följd av missbruk eller sociala 
förhållanden i hemmet utgör en stor del av Individ- och Familjeomsorgens kostnader. 
Det är brist på vanliga familjehem i länet och många placeringar sker därför på andra 
håll i landet, ibland till betydligt högre kostnad. För individen kan det också vara en 
fördel att ha nära till familj och kunna gå kvar i samma skola. Länet samtliga kommu-
ner samverkar i att värva och utbilda fler vanliga familjehem inom länet. 
 
 
Prioriterade mål 
• Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och 

unga samt vuxna med missbruksproblem. 
• Kommuninvånarnas förmåga till egen försörjning ska stärkas. 

 
 

Fritid 
Föreningslivet och folkbildningen ska vara starkt, levande och lokalt förankrat. Det 
ska främja jämställdhet, delaktighet, integration, folkhälsa och genomsyras av ett tyd-
ligt barn- och ungdomsperspektiv. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska 
kunna delta i fritidsaktiviteter tillsammans med andra. 
 
Vårt föreningsliv skapar ett brett utbud av aktiviteter. Den insats som de ideella före-
ningarna bidrar med till kommunens barn och unga är oerhört värdefullt. Vi har ca 
300 föreningar i Strömsunds kommun som var och en på sitt sätt bedriver menings-
full verksamhet för våra invånare.  
 
Efter ett initiativ från det lokala företaget Engcon och Teknikcollege har kommunen 
bidragit till att Teknikhuset öppnat i Strömsund. Syftet är att stimulera unga uppfin-
nare och teknikintresserade barn och ungdomar. Verksamheten bedrivs på flera orter 
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i kommunen då Teknikhuset reser ut till skolorna med sina aktiviteter. Det första året 
har fallit väl ut med högt deltagande och denna aktivitet är ett bra komplement till id-
rottsföreningarnas verksamhet.  
 
Engagemang och arbete i olika föreningar har flera fördelar. Det är ett socialt inslag i 
vardagen då man träffar människor utanför familjekretsen, skolklassen eller arbetet. 
Det är gemenskap och socialt sammanhang som har betydelse för ungdomars själv-
känsla. Inom idrottsföreningar ser man ungdomar engagera sig och utbilda sig till 
ledare och bli en förebild för andra ungdomar.  
 
Föreningsbidragen är en välriktad investering i det förebyggande folkhälsoarbetet. 
Föreningsbidrag ska i högre grad vara kopplat till arbete med mångfald, jämställdhet 
och annat arbete som motverkar negativa normbildningar i samhället. Bidragen till 
samlingslokaler i kommunen likaså. Här skapas mötesplatser för olika aktiviteter och 
föreningar i byarna runt om i kommunen. Kommunens nolltaxa spelar en viktig roll för 
att skapa mötesplatser till föreningslivet. 
 
Friluftsbadet i Strömsund är en oas för både kommuninvånare och turister. Möjlig-
heten till bad och motion i tempererat vatten uppskattas vilket vi också vill värna. Vi 
vet att Strömsunds kommun är en kommun med hög barnfattigdom jämfört med öv-
riga länet. Det innebär för många barnfamiljer att semestrarna tillbringas på hemma-
plan. Ett kostnadsfritt alternativ med friluftsbad fyller därför ytterligare funktioner.  
 
Prioriterade mål 
• Andelen ungdomar som engagerar sig i föreningslivet ska öka. 
• Föreningar med bidrag från kommunen ska erbjuda verksamhet för alla kvinnor, 

män, flickor och pojkar. 
 

 
Folkhälsa 
En befolkning som mår bra är det viktigaste för en hållbar utveckling av Strömsunds 
kommun. Folkhälsa handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Ohälsan slår hårdast mot 
de mest utsatta och det drabbar också barnen och den är intimt kopplad till barnfat-
tigdom. I Strömsunds kommun lever vart femte barn i fattiga familjer. Vi vill motverka 
ökade skillnader mellan människor och sträva efter jämlikhet i hälsa – särskilt riktat 
mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Ohälsans klasstrappa ska bort! 
 
Kommunfullmäktige antog 2011 ett folkhälsoprogram med mål och inriktningar för hur 
vi ska minska ohälsan i kommunen. Folkhälsoprogrammet följs årligen upp i Folkhäl-
sorådets Välfärdsbokslut. 
 
Prioriterat mål 
• Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförandet av folkhälsoprogram-

met. 
 

 



Vård och omsorg 
Våra äldre invånare och personer med funktionsnedsättningar ska känna sig trygga i 
vår kommun. De som behöver hjälp ska få insatser utifrån behov. Alla insatser ska 
utformas och utföras med respekt för brukarens/vårdtagarens självbestämmande och 
integritet. Insatserna ska vara individuellt anpassade och syfta till att stärka indivi-
dens egna resurser. Gott bemötande, stimulans och aktiviteter bevarar hälsa, själv-
bestämmande och minskar läkemedelskonsumtionen. Förebyggande insatser för att 
motverka isolering är viktigt, därför måste möjligheterna att delta i sociala aktiviteter 
och möjligheterna att vistas utomhus öka. Måltiderna ska följa matpolicyns intention-
er.  
 
Allt fler väljer att bo kvar i sina egna hem även när behoven av insatser ökar. Det 
ställer höga krav på kommunens hemtjänst och hemsjukvård. Strömsunds kommun 
ska erbjuda en kvalitativt säkerställd hemsjukvård till vårdtagare i ordinärt och särskilt 
boende i nära samarbete med regionen. Ofta finns en make eller maka hemma och 
vårdar sin livskamrat. För att stödja anhörigvårdaren ska det finnas avlastningsplat-
ser i alla kommundelar. Det finns fem nya avlastningsplatser på ”Gästis” i Strömsund. 
Där kan man mera flexibelt möta de olika behov av avlastning som anhörigvårdaren 
har. Anhörigvårdaren ska känna till att man kan vända sig till kommunen för att få 
hjälp. 
 
Ett socialt innehåll i vardagen är bra för hälsan hos både ung som gammal. I sam-
hället finns frivilligorganisationer och studieförbund som kan inbjudas för att bidra 
med insatser och skapa aktiviteter inom de särskilda boendeformerna. Musik- och 
kulturskolan kan tillföra stort mervärde genom diverse kulturinslag.  
 
Det behövs en större bredd av boendeformer, t ex trygghetsboenden, som är anpas-
sade utifrån människors olika behov av assistans, social gemenskap och trygghet. 
Strömsunds hyresbostäder ska aktivt arbeta för att tillgången på bostäder med god 
tillgänglighet ökar. 
 
 Prioriterade mål 
• Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka. 
• Tillgängligheten i det kommunala bostadsbolagets bostäder ska öka. 
 
 
Utbildning 
Alla barn, ungdomar och vuxna ska ges möjligheter att genom ett livslångt lärande 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill att alla barn, oavsett barnets förutsätt-
ningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kun-
skapsmålen. Vi vill ha trygga förskolor, fritidshem och skolor med god pedagogisk 
omsorg. Det är avgörande för elevernas resultat att lärarna har höga förväntningar på 
alla barn och utgår från att alla vill och kan lära. Skolan ska arbeta mot mobbning, 
diskriminering och kränkningar utifrån framtagna planer. 
Vi har nolltolerans mot mobbning!  
 
I förskolan ska personal och resurser dimensioneras utifrån barnens och gruppens 
behov och föräldrarnas arbetstider. Förskolans/fritidshemmens öppettider ska vara 
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anpassade efter familjernas behov av omsorg. Barnomsorg på kvällar, nätter och 
helger är infört under förra mandatperioden och ska fortsätta. 
 
Förskolan ska vara trygg och lärorik för alla barn som deltar och den ska lägga grun-
den för det livslånga lärandet. Man ska utgå från en helhetssyn på barnet och bar-
nets behov dvs omsorg, utveckling och lärande ska bilda en enhet. 
 
Gymnasieskolan ska hålla hög kvalitet och vara attraktiv för våra ungdomar i konkur-
rensen med andra utbildningsanordnare. Ungdomarna ska känna en vilja att stanna 
kvar i Strömsunds kommun i stället för att läsa på gymnasium på andra orter. Sats-
ningarna på teknik- och vårdcollege är ett led i arbetet att höja kvaliteten på utbild-
ningen och därmed ökar konkurrensfördelarna i förhållande till andra utbildningsan-
ordnare. 
 
För att stärka Hjalmar Strömer skolan i konkurrensen om gymnasieeleverna erbjuder 
skolan körkortsutbildning och körlektioner. Det är ofta en förutsättning att ha körkort 
för att kunna arbeta i glesbygd och med denna satsning blir studenterna mer attraktiv 
på arbetsmarknaden efter avslutade studier. 
 
Under 2015 ska lärlingsutbildningen utvecklas. Lärlingsalternativ kommer att erbju-
das inom Handels- och administrationsprogrammet samt Vård- och omsorgspro-
grammet vid Hjalmar Strömer skolan.  
 
Vi har en relativt låg andel som går vidare till högre studier i vår kommun. Det finns 
ett tydligt köns- och klassmönster när det gäller vilka som påbörjar akademiska stu-
dier eller yrkesinriktade studier. Gymnasieskolan måste arbeta för att bryta detta 
mönster och uppmuntra till otraditionella yrkesval och högre utbildning.  
 
Vuxenutbildningens fokus ska vara att utjämna levnadsvillkor, ge människor en andra 
chans i livet och möta omställningen på arbetsmarknaden genom att anpassa sina 
former till individens behov och begränsningar. Behovet av statsbidragsfinansierade 
utbildningsplatser inom yrkesvux är betydande.  De stora pensionsavgångarna, ge-
nerationsväxlingarna och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden ska särskilt 
uppmärksammas. Vi vill skapa möjligheter att studera även i ett senare skede av li-
vet. Genom Akademi Norr har vi tillgång till universitets- och högskoleutbildningar på 
distans. I samverkan med näringslivet kan vi arbeta för att tillgodose den lokala ar-
betsmarknadens framtida kompetensbehov.  
 
Prioriterade mål 
• Alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska klara kun-

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

behov. 
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Arbetsmarknad 
Generellt sett har vi en hög arbetslöshet och särskilt alarmerande är ungdomsarbets-
lösheten. En betydande generationsväxling har inletts och kommer att accelerera de 
närmaste åren. Unga människor ska inte ställas utanför samhället efter avslutade 
studier utan ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom t ex praktik- och 
lärlingsplatser. Särskilda insatser ska göras för att erbjuda stöd åt ungdomar som 
inte kommit ut på arbetsmarknaden eller saknar fullständiga betyg från gymnasiesko-
lan.  
 
Under 2011 höjdes anslagen för att skapa fler sommarjobb till unga vilket vi fortsätt-
ningsvis prioriterar. Vi vill fortsätta anordna arbetstillfällen för långtidsarbetslösa i de 
kommunala verksamheterna. Arbetsförmedlingen har anvisade medel som i större 
utsträckning kan hjälpa till att skapa sysselsättning.  
 
Kommunala verksamheter ska ställa platser för praktik till förfogande motsvarande 
en per 10 anställda. Arbetsmarknadsenheten har en central roll i detta arbete i nära 
samarbete med Arbetsförmedlingen. 
 
Under 2015 vill vi skapa nya arbetstillfällen genom samverkan med Föreningen 
Svenska Migrationscentret i Karlstad. De genomför en nationell satsning med lokal-
kontor runt om i landet i samverkan med Arbetsförmedlingen, kommuner och Riksar-
kivet. De bedriver dokumentationsverksamhet med digitalisering och andra administ-
rativa uppgifter. Ett kontor motsvarar ca 20 arbetstillfällen riktade till dem som står 
längst från arbetsmarknaden.  
 
Barnomsorg på kvällar, nätter och helger har inrättats och möter arbetsmarknadens 
behov av arbetskraft på obekväm arbetstid. 
 
Prioriterade mål 
• Ungdomsarbetslösheten ska minska 
• Kommunen ska ställa praktikplatser till förfogande 
 
 
Kultur 
En god livsmiljö förutsätter ett starkt och levande kulturliv. Kulturens olika uttrycks-
former berör, inspirerar och tillgodoser människors grundläggande behov av att ut-
trycka sig, kommunicera, skapa och uppleva. 
 
Kultur är en viktig del av samhällsutvecklingen som helhet men utgör också en förut-
sättning för en konkurrenskraftig besöksnäring. 
Ett levande kulturliv och ett brett utbud av kulturaktiviteter för såväl barn/ungdomar 
som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet. Vi vill skapa förut-
sättningar för att kunna ge våra barn, ungdomar och vuxna värdefulla kulturupplevel-
ser. Kulturaktiviteter skapar goda demokratiska värderingar och sprider kunskap om 
vårt kulturarv. Vi vill stärka den kulturella mångfalden och bidra till en god folkhälsa 
och minskat utanförskap. Vi fortsätter arbetet med att skapa en kulturskola där barn 
och unga kan utvecklas inom flera områden. Satsningen på avgiftsfri kulturskola har 
visat sig framgångsrik då fler elever deltar i verksamheten än tidigare. Under 2014 

11 
 



rekryterades en danspedagog till kulturskolan. Intresset för dans är stort och lockar 
många elever till verksamheten. 
 
Vi ser betydelsen av de ideella krafterna. Föreningslivet är en viktig del i vår sam-
hällsutveckling och skapar attraktiva mötesplatser för våra kommunmedborgare och 
besökare. En Ungdoms- och fritidskonsulent har anställts för att samordna och orga-
nisera verksamheten. 
 
Biblioteksverksamheten ska vara levande, möta invånarnas behov och även fortsätt-
ningsvis drivas i kommunal regi.  
 

 Prioriterade mål 
• Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i musik- och kulturskolan. 
• Framtidens biblioteksverksamhet ska utvecklas. 
 
 
Mänskliga rättigheter 
De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till 
att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. De inkluderar människors 
möjlighet att överleva, om människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfatt-
ningar. 
 
Mångfald och integration skapar utveckling av samhälle och näringsliv. Oavsett kön, 
kulturell bakgrund, religiös tillhörighet eller funktionshinder ska alla ha lika möjligheter 
och rättigheter att leva ett gott liv. Till vår kommun flyttar människor från många olika 
länder och vi tar också emot flyktingar. Detta har lett till att vi i dag har god tillgång till 
många olika kulturer och språk. Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 att anta 
”Program för inflyttning och integration”. Nämnder och styrelser inom kommunens 
verksamheter har därför till uppgift att upprätta aktivitetsplaner för att leva upp till 
strategin. 
 
Vi måste bli bättre på att ta tillvara alla människors kompetens eftersom vi vet att alla 
behövs för att klara det kommande arbetskraftsbehovet. Alla former av diskriminering 
ska motarbetas. 
 
En snabb introduktion i det svenska samhället är en framgångsfaktor och underlättar 
integrationen.    
 
De kommunala arbetsplatserna ska präglas av mångfald, jämställdhet och tillgäng-
lighet. Strömsunds kommun är en samisk förvaltningskommun. Det innebär att vi ska 
tillhandahålla möjligheter att bevara den samiska kulturen och språket. Strömsunds 
kommun ska samverka med andra kommuner som är samiska förvaltningsområden.  
 
Prioriterat mål 
• Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de kommunala arbets-

platserna. 
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Näringsliv 
Ett framgångsrikt näringsliv skapar förutsättningar för en bra välfärd. Ambitionen 
och utmaningen är att förbättra företagsklimatet ytterligare och göra kommu-
nen mer attraktiv för befintliga företag och nya etableringar. Ansträngningar 
måste till för att hitta etableringar inom områden som i dag inte finns representerade i 
kommunen. 
 
Tillsammans med näringslivet ska vi ta fram ett Näringslivspolitiskt program som ett 
konkret verktyg för fortsatt arbete med utveckling och tillväxt för Strömsunds kom-
mun. 
 
Vi vill medverka till att praktik- och lärlingsplatser skapas inom det privata näringslivet 
för att underlätta företagens framtida rekrytering. 
 
El- och energiproduktion är framtidsbranscher som växer och intresset för vindkraft 
och biogas är stort. Besöksnäringen är en annan potentiell tillväxtskapare och ett 
turismpolitiskt program ska ligga till grund för branschens utveckling. 
 
Genom samverkan med kommuner i Västerbotten kommer vi att delta i ett destinat-
ionsutvecklingsprojekt som heter Intill – Innovativ Turism i Lappland. Projektet löper 
under senare delen av 2015-2018 och finansieras av Strukturfonderna, kommunerna, 
näringslivet och Region Västerbotten. Syftet med projektet är ökad tillväxt inom tur-
ismnäringen.   
 
Prioriterat mål 
• Kommunens verksamheter ska ge god service till näringslivet. 

 
 

Klimat och miljö 
Frisk luft och rent vatten har vi gott om i vår kommun. Det är också en av våra kon-
kurrensfördelar både när det gäller turism och inflyttning. En trygg och säker miljö är 
en viktig faktor när man väljer var man ska bo. Vi ska arbeta för att minska klimatpå-
verkan genom energieffektiv teknik. De senaste åren har fler valt att övergå till upp-
värmning via fjärrvärme. Vi vill arbeta för ytterligare förtätningar inom fjärrvärmenätet. 
Utvecklingen av biogasproduktion i kommunen ser vi som ett intressant inslag i fram-
ställandet av förnybar energi. Antalet vindkraftverk fortsätter öka i kommunen. Det är 
vårt sätt att bidra till energiomställningen och ökad produktion av förnybar energi. När 
tillståndsgivna vindkraftsparker byggts ska vi ta ställning till eventuell fortsatt utbygg-
nad i vår kommun. Avvägningar måste göras utifrån hur omgivningarna uppfattas och 
hänsyn ska tas till bland annat rennäringens förutsättningar. Vill vi ha vindkraftspar-
ker i fjällnära miljöer? Stör parkerna utsikten av en orörd natur? Påverkar den turist-
näringens förutsättningar? 
 
Gruvbrytning i olika former har blivit intressant. Vi ser fördelar med de arbetstillfällen 
som uppstår men avvägningar måste göras i varje enskilt fall vad gäller påverkan på 
miljön och förutsättningarna för andra intressen i området. Uranbrytning vill vi inte 
tillåta i vår kommun. 
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Vi lever i ett ”slit-och-släng-samhälle” som skapar problem med stora mängder avfall. 
Många gånger slängs saker som skulle kunna vara till nytta för någon annan. Därför 
vill vi undersöka möjligheterna att öppna en återbruksanläggning. Den skulle skapa 
sysselsättning samtidigt som miljön blir en vinnare.  
 
Naturen är en tillgång i vår kommun. Närheten till skog och mark är värdefullt och ska 
vara lättillgängligt även för de som bor i tätorterna. Dessa områden ger möjlighet till 
rekreation, rehabilitering, odling på kolonilotter samtidigt som det främjar den biolo-
giska mångfalden och skapar trivsel. Vi vill därför värna om våra grönområden och 
friluftsområden i kommunens kommande planarbeten. I Översiktsplanen för 
Strömsunds kommun har medborgarna själva fått peka ut de områden som de vill 
värna.  
 
Prioriterade mål 
• Energiförbrukningen ska minska.  
• Avfallsmängden till förbränning ska minska. 
 
Trafik och infrastruktur 
En positiv utveckling av näringsliv och samhälle ställer krav på en väl fungerande 
infrastruktur. Vägar, järnvägar, telefoni och bredband måste hålla en kvalitativ nivå 
för att kommunen ska kunna vara konkurrenskraftig. Bredband med hög kapacitet är 
en förutsättning för tillväxt. För att slippa långa och tidskrävande resor kan till exem-
pel videokonferens användas, men det förutsätter att teknikförutsättningarna är goda. 
Kommunen ska arbeta vidare med bredbandsutbyggnaden och en strategi har anta-
gits av Kommunfullmäktige. Ambitionen är att kommunen bygger och äger sitt eget 
fibernät. Kommunen är nu delägare i ServaNet som ska vara behjälplig i kommunens 
arbete med bredbandsutbyggnaden och sedan arrendera nätet. Under barmarkspe-
rioden 2015 startar den första etappen med fiberdragning från Hammerdal till Ström-
sund. Sedan fortsätter dragningen längs E45:an till Hoting och bildar stomnätet ge-
nom kommunen. Arbetet med ortssammanbindande nät påbörjas sedan för att så 
snabbt som möjligt nå ut till så många som möjligt. I samband med upprustning av 
Stekenjokkvägen 2015 läggs fiber som till stor del finansieras av Post- och Telesty-
relsen.  
   
Många av våra invånare pendlar långa sträckor till och från arbete och skola. I flera 
fall finns inget alternativ till bil. För att det ska vara hållbart måste vägstandarden 
vara god både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. 
 
Nivån på kollektivtrafiken måste upprätthållas. Utbudet av kollektivtrafik är en konkur-
rensfördel och har en avgörande betydelse för utvecklingen av besöksnäringen. Till-
gängligheten i kollektivtrafikens fordon och vid hållplatserna ska fortsätta att utveck-
las. Från 2015 är kollektivtrafiken skatteväxlad och sköts av Region Jämtland Härje-
dalen.  
 
Vi vill medverka till att Inlandsbanans potential kommer till sin rätt. Ur trafiksäkerhets- 
och miljösynpunkt är det önskvärt att gods i större utsträckning körs på järnväg istäl-
let för på väg.  
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Personal 
För att vara framgångsrik i konkurrensen om arbetskraft måste kommunen vara at-
traktiv som arbetsgivare. Invånare och anställda ska uppfatta kommunen som en ar-
betsplats med rättvisa och trygga villkor. Personalen ska vara delaktig och ha infly-
tande över sin egen arbetssituation och klimatet ska präglas av öppenhet. Chefer ska 
sträva efter en förtroendefull samverkan med de anställdas fackliga organisationer. 
En attraktiv arbetsgivare ska kunna erbjuda trygga anställningsvillkor med grundan-
ställning på heltid och jämställda, konkurrenskraftiga löner. Visstidsanställningar som 
staplas på varandra ska undvikas. Ett bra arbetsliv ska kunna kombineras med ett 
bra familjeliv. 
 
Intern rörlighet ska stimuleras för att ge medarbetare möjlighet till utveckling och för 
att pröva andra arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet. 
 
För att stimulera till utbildning och minska utflyttningen är det viktigt att kommunen 
kan erbjuda tillsvidareanställningar. Timanställda vikarier ska därför kunna erbjudas 
tillsvidareanställning utifrån verksamheternas behov av vikarier. 
 
Prioriterade mål 

• Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda 
minska. 

• Kommande personalbehov ska fortsätta kartläggas och personalförsörjningsplan 
ska upprättas.   
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Ekonomi 
2015 års budget har uppräknats med 2,7 % varpå man sedan gjort en generell be-
sparing på 0,4 %. BKU, SN, NVN samt gymnasieverksamheten inom FUF har un-
dantagits den generella besparingen. Resultatmålet är satt till 7,5 mkr för 2016 med 
anledning av konsekvenser till följd av det nya skatteutjämningssystemet. Kommun-
fullmäktiges pott för balanskrav är sänkt till 2,8 mkr och KFs pott för oförutsedda 
kostnader sänks till 1,05 mkr. Kommunstyrelsens utvecklingspott är 1,0 mkr. 

En översyn av kostverksamheten har påvisat effektiviseringar som leder till att port-
ionspriset till förskole- och skolverksamhet minskar. Kostnaden för fullkost inom 
äldreomsorgen likaså. Detta är ett arbete som måste genomföras i nära samverkan 
mellan Teknik- och serviceförvaltningen, Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
samt Vård- och socialförvaltningen. Effektivisering inom kostverksamheten be-
räknas leda till minskade kostnader motsvarande 2-3 mkr. Som ett led i att 
minska verksamheternas budgetunderskott ska arbetet påbörjas under 2015. 

Bidrag till Migrationscenters verksamhet finansieras genom 0,5 mkr som tagits från 
kommunstyrelsens utvecklingspott, 0,5 mnkr från minskade licenskostnader samt 0,3 
mkr i kommunstyrelsens budget. Totalt 1,3 mkr till arbetsmarknadsåtgärd.  

• 500 tkr minskad ram till TSF pga minskad energikostnad efter byte av vägbelys-
ning.

• 500 tkr tillförs Ks för arbetsmarknadsåtgärd (Migrationscenter).
• 166 tkr återförs till FUF för gymnasieverksamheten (generell besparing 0,4 %).
• 892 tkr återförs till Barn- kultur och utbildning, (generell besparing 0,4 %).
• 1211tkr återförs till Socialnämnden äldreomsorg (generell besparing 0,4 %).
• 87 tkr återförs till Närvårdsnämnden äldreomsorg (generell besparing 0,4 %).
• 100 tkr tillförs Överförmyndarverksamheten för ökade behov.

Ej ramhöjande: 

• 8 tkr tillförs Kommunfullmäktiges pott för oförutsedda kostnader.
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Budgetramar per verksamhet  2016, majoritetens förslag
Belopp i tkr

Nämnd/avd Budget 2015 Uppräkning Effekt Besparing Ram- Ej ram- Ramförslag Kommentarer
(exkl kapitalkostn) Inkl ramjust  mar -15 PKV 2,7% kostn.ökn 0,40% Justeringar justerande justerande 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE * 5 313 5 319 6 -21 -500 8 4 806 "-500 kf balanskravspott, +8 kf oförutsett

KOMMUNSTYRELSE 179 696 185 200 5 504 -741 166 0 0 184 626
Kommunstyrelse ** 55 816 57 321 1 505 -229 500 57 592 Del av finansiering Migrationscenter + 500' av utv.potten.

Teknik- och serviceförvaltning 28 286 29 309 1 023 -117 -500 28 691 Minskad energikostnad vägbelysning -500 tkr.

Strömsund Turism 3 019 3 100 81 -12 3 088
Kommunledningsförvaltning 23 050 23 721 671 -95 23 626
Framtids- o utvecklingsförvaltning 69 525 71 750 2 225 -287 166 71 629 Återfört besparing för gy-skolan.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 4 487 4 608 121 -18 4 590

BARN, KULTUR- OCH UT-
BILDNINGSNÄMND 216 916 223 080 6 164 -892 892 0 0 223 079
Barn- och utbildningsförvaltning 200 323 206 037 5 714 -824 824 206 037 Återfört besparing för grund- och förskola.

Kultur- och fritid 16 593 17 042 449 -68 68 17 042 Återfört besparing för kultur- och fritid.

SOCIALNÄMND 293 779 302 760 8 981 -1 211 1 211 302 760 Återfört besparing för äldreomsorg. 

NÄRVÅRDSNÄMND 21 116 21 749 633 -87 87 21 749 Återfört besparing för äldreomsorg.

ÖVERFÖRMYNDARE 1 439 1 478 39 -6 100 1 572 100' tillskott till ÖF-verksamheten.

REVISION 801 823 22 -3 819

TOTAL 723 547 745 016 21 469 -2 980 1 856 100 8 744 000

*) Inkl potter fullmäktige, tkr 2015 2016
Kommunfullmäktiges oförutsedda. 1 795 1 050 Fördelnings-
Kommunfullmäktiges pott balanskrav. 3 300 2 800 utrymme: 0
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr Ramförslag 744 000
Kommunstyrelsens oförutsedda 300 300
Komunstyrelsens utbecklingspott 1 500 1 000

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumerna för justeringar. Resultatmål 7 500 Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.

17 



1 

Utvecklings- och 
Budgetdokument 

Budget 2016 
och plan 2016-2018 

Centerpartiet och Moderaterna 

Bilaga 3



2 

Inledning 
 
Strömsunds kommun har en stor geografisk yta med medborgare boende i hela kommunen. 
Medelåldern är relativt hög och det föds alldeles för få barn. Vi har ett underskott på medborgare i 
arbetsför ålder, speciellt då kvinnor. Ett tydligt fokus på tillväxt och sysselsättning är en förutsättning 
till fortsatt välfärd. Kommunens skatteunderlag måste öka för att kunna betala kommunens kostnader 
för skola, vård omsorg m.m.  Vi måste öka antal arbetstillfällen, flera i arbetsför ålder måste kunna 
finna en egen försörjning.  Ökat företagande kräver en bra infrastruktur såsom utbyggt bredband, bra 
mobiltäckning, bra vägar och en fungerande kollektivtrafik. Våra ungdomar är vår framtid, vi måste 
sörja för att de får arbete och vill stanna kvar eller återvända för att arbeta i kommunen. Att kunna 
behålla och utveckla vårt gymnasium är en förutsättning för att vara en kommun som utvecklas.  
Turismen i kommunen är betydande idag och bör utvecklas vidare. Invandringen till kommunen är en 
viktig faktor för att upprätthålla tillgång på arbetskraft och en fungerande integration är en 
förutsättning. Slutligen vill vi betona vikten av ett levande kultur- och fritidsliv i kommunen, det är ofta 
en kompletterande orsak till att medborgare vill bo kvar och flytta till kommunen. Vår vision är att 
Strömsunds kommun ska bli en lättillgänglig och intressant kommun både för dem som redan finns 
här, för nya innevånare och för besökare. 
 
Övergripande filosofi 
 
Alliansen bildades år 2004 av partiledarna för de dåvarande oppositionspartierna Moderaterna, 
Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna för att kunna gå till riksdagsval som ett enat och 
trovärdigt regeringsalternativ – med en gemensam politik för fler jobb i motsats till en politik för mer 
bidrag åt dem som inte jobbar. Alliansen tror på alla människors inneboende kraft och vilja att ta eget 
ansvar. Vår utgångspunkt är att alla människor är olika men att alla människor har samma värde. Vi 
i vill att jobben ska bli fler - när fler jobbar växer ekonomin och det blir större resurser till vårt 
gemensamma: skola, sjukvård och omsorg.  

Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti med fötterna på jorden. I mer än hundra år har vi slagits för 
att människor ska få ta del av öppenhet och självbestämmande, för att vi ska ha ett hållbart samhälle 
och för att vi ska kunna bo och jobba i HELA Sverige och bevara en levande landsbygd. Centern står för 
valfrihet och jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och samma ansvar.  
 

Nya Moderaterna tar utgångspunkt i människans frihet och vilja att ta ansvar för sig själv och andra. Vi 
vill se ett Sverige där människor kan känna trygghet och tillit, ta egna initiativ och förverkliga sina 
ambitioner och där den gemensamma välfärden ger likvärdiga förutsättningar i livet och motverkar 
orättvisor. I ett fritt samhälle finns de bästa förutsättningarna för ett växande välstånd som kommer 
alla till del - äganderätt och marknadsekonomi är avgörande för friheten och är en förutsättning för 
demokrati. 
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 Övergripande politiska mål 
 

- God ekonomisk hushållning i verksamheter och arbete. 
• finansiella målen gäller 
• kommunens lokalytor skall minska 
• antal anställda ska anpassas efter omvärld och demografi 

 
- Utveckling av kommunens näringsliv 

• sysselsättning inom privat sektor skall öka 
• företagsklimatet skall förbättras 
• internationella kontakter, samverkan och kompetensutveckling skall stärkas 

 
- Fortsatt satsning på kunskap, lärande och förnyelse 

• entreprenörskap i  skola och utbildning 
• ökad andel högstadieelever som klarar inträde till gymnasium 
• större andel som går ut gymnasiet med godkända betyg 
• ökad satsning på vuxenutbildning 
• samarbete mellan skolor och näringsliv. 

 
- Livskvalitet och trygghet 

• ökad inflyttning 
• satsning på ett rikligt och varierat fritids- och kulturutbud 
• stöttning av goda barn- och ungdomsmiljöer 
• trivsam närmiljö 

 
- Hållbar samhällsutveckling 

• miljövänlig utveckling 
• satsning på folkhälsa 

 
- Medborgardialog och ömsesidigt förtroende 

• tydliggör det kommunala uppdraget 
• kommunal  service 
• information till medborgarna 
• delaktighet i beslut 
 

- Integration av nya kommunmedborgare 
• Utbildning i svenska 
• delaktighet i samhället 

 
- Ökad jämställdhet 
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Demokrati 
 
Medborgarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor är en avgörande faktor för kommunens 
utveckling. Bra information till medborgarna ger delaktighet till vad som pågår inom kommunen. 
Medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut måste förbättras och göras tydligare. 
Inriktningsmål: 

• Förbättra och skapa ytterligare informationskanaler till och från medborgarna 
 
 
Tillväxt, samhällsutveckling 
 
Idag har kommunen en negativ befolkningsutveckling då kommunen minskar med c:a 150 personer 
per år. För att vår kommun skall utveckals så måste inflyttningen till vår kommun öka. Kommande 
pensionsavgångar visar att vi kommer att behöva betydande nyanställningar. 
En stor orsak till att människor väljer att flytta till kommunen är vår landsbygd, frihet och den natur vi 
har att erbjuda. Dock förutsätter det att vi kan upprätthålla en acceptabel servicenivå så att vi kan få 
en levande bygd. Att få möjlighet till områden med byggande nära vatten (LIS-områden) skulle 
ytterligare öka attraktiviteten för de som vill flytta till kommunen.   
Inriktningsmål: 

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

Utbildning 
 
Grundskolan ger de grundläggande kunskaperna för eleverna. Vi anser det viktigt att alla eleverna ges 
likvärdig möjlighet till kunskap. Rapporter rörande grundskolan visar på att kunskaperna i svenska är 
undermålig bland skolans elever. Goda kunskaper i svenska är mycket viktigt och påverkar resultatet 
för de flesta övriga ämnen. Vi anser också att grundskolan skall ge eleverna ytterligare kunskap i 
kommunens basnäringar jord- och skogsbruk. Lokalytan per elev är i de flesta fall långt större än 
riksgenomsnitt vilket visar sig på en utmärkande hög lokalkostnad per elev. Samordning och 
effektivare utnyttjande av lokaler kan sänka kostnaderna. 
Att kommunen har eget gymnasium stärker självförtroendet och möjlighet för kommunen att 
utvecklas vidare. Dock har gymnasiet för få elever för att kunna erbjuda alla nationella program.  
Alltför få program innebär att elever väljer andra studieorter vilket minskar antal elever ytterligare. 
Satsningen på kostnadsfri kulturskola och teknikhus kommer förhoppningsvis att ge flera ansökan till 
estet- och tekniskprogram. Att klara en godkänd gymnasieavgång är en inträdesbiljett till 
arbetsmarknaden och är en viktig faktor i elevens fortsatta liv. 
Vuxenutbildningen medför möjligheter att komplettera studierna för att ge gymnasiekompetens. 
Kompletteringen är betydelsefull för  de som inte klarat gymnasiet eller inte hunnit få sin 
gymnasieexamen före 20 års ålder.    
Studier på högskolenivå skall kunna göras från kommunen på distans mot lämplig högskola. 
Distansutbildning gör det möjligt för flera boende inom kommunen att utbilda sig vidare utan att flytta 
från kommunen. 
Inriktningsmål 

• Proritera kunskaper i lågstadiet – se till att alla kan läsa efter åk2. 
• Ge elever i grundskolan undervisning och studiebesök kring jord- och skogsnäringarna 
• Samordna och effektivisera skollokaler för att minska lokalkostnaderna. 
• Marknadsför gymnasiet för att få flera sökande 
• Verka för att alla går ut gymnasiet med godkända betyg. 
• Ge estetprogrammet en möjlighet att åter starta på gymnasiet 
• Satsa mera på vuxenutbildning – ger flera möjlighet att få riktiga jobb samt ger flera en chans 

till gymnasiekompetens, gäller inte minst många nyanlända. 
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Jämställdhet / Kvinnors arbetsmarknad 
 
Strömsunds kommun har ett underskott av kvinnor i fertil ålder dvs. åldern 20-40 år, jämfört med 
antalet män i samma åldersgrupp. Unga kvinnor tenderar att flytta i högre omfattning, en trend som 
måste brytas genom åtgärder som får kvinnor att stanna kvar eller vilja återvända. 
Nästan dubbelt så många kvinnor som män har högskoleutbildning i kommunen. 
Kvinnor i arbetsför ålder återfinns till största delen inom vård, omsorg, skola och handel medan 
männen finns till största delen inom tillverkning, bygg och transport. 
Bland småföretagarna är c:a 600 av dem män medan endast c:a 200 är kvinnor. 
Inriktningsmål 

• Erbjud yngre personal inom vård/omsorg och skola en tillsvidareanställning i stället för en 
osäker anställning som vikarie. 

• Satsa mera på verksamheter inom kultur/fritid som attraherar kvinnor 
• Främja hästnäringen i kommunen 

 
Kultur/fritid 
 
Kultur och fritid är viktigt för de flesta kommunmedborgarna. En bra kultur- och fritidsverksamhet kan 
vara en orsak till att välja just vår kommun. En satsning på en sporthall i Strömsund kommer att 
förbättra ortens förutsättning för idrott, fritid och kultur. En satsning på att rusta upp Strömsunds 
anrika SAGA-biograf skulle utveckla kulturlivet ytterligare. Påbörjad satsning på avgiftsfri kulturskola 
har mottagits positivt och kommer förhoppningsvis ge positiva effekter inom kulturområdet. 
Satsningen på Teknikhuset har varit en succé och måste ha en given fortsättning. Vi vill även främja 
kulturaktiviteter i byarna och i de mindre centralorterna genom att på olika sätt stötta de lokala 
intresseföreningarna. 
Inriktningsmål: 

• Verka för att planerad sporthall i Strömsunds byggs snarast möjligt. 
• Stötta kulturaktiviteterna i byar och samhällen utanför Strömsund. 
• Behåll, utveckla och markandsför befintliga bibliotek mera. 
• Utveckla möjligheterna till alternativ fritid för de som inte är intresserade av sport el kultur 

 
Socialtjänst/vård/omsorg 
 
Socialtjänst, vård och omsorg är till största delen lagstyrd för att ge likställda möjligheter för alla 
medborgare. En allt större del av kostnaderna går idag till institutionsvård för unga och vuxna. För att 
vända trenden är det viktigt med uppsökande och förebyggande insatser där tidig samverkan med 
familjecentraler och förskolor är viktiga. En för länets kommuner gemensam institutionsvård skulle 
reducera kostnaderna betydligt.  
Vård av de äldre fungerar idag i stort sett nöjaktigt, dock känner många äldre isolerade och sysslolösa. 
Vårdbehovet varierar mellan olika boenden och bör anpassas därefter.  
Val av boende för äldre är idag begränsat och måste ges möjlighet till olika boendealternativ. 
Inriktningsmål: 

• Tidiga förebyggande insatser för barn och unga med familje- och missbruksproblem 
• Skapa kommungemensamma alternativa HVB-hem 
• Ge alla äldre tillgång till daglig sysselsättning – gärna i samarbete med organisationer och 

föreningar 
• Ge de äldre större möjlighet att själva välja boende, gärna mera seniorboende. 

 
Miljö 
 
Vår kommun har stor tillgång på frisk luft och rent vatten, något som idag är inte alltför vanligt. 
I kommunen produceras en anseenlig mängd och vindkraftel, detta beroende en positiv 
kommunprofil, många lämpliga höjdlägen och glest befolkat landskap. Kommunens energibehov skall 
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succesivt minska. Detta genom minskad elförbrukning, ökad satsning på värmepumpar och småskalig 
vind- och solel. Transportsektorns behov av energi minskas eller ställs om till miljövänligare bränslen. 
En trevlig och trivsam närmiljö i kommunens samhällen bör skapas genom att exempelvis utökad 
skötsel av gräsytor, plantering av träd/buskar och blomsterarrangemang. 
Inriktningsmål 

• Minska transporterna genom lokal upphandling av kommunens förnödenheter 
• Förbättra kollektiva kommunikationer 
• Satsa på en trivsam närmiljö – trevligt för besökande såväl för de fastboende 

 
Integration 
 
Kommunen tar under året emot ett 100-tal kvotflyktingar, ett tiotal ensamkommande flyktingbarn 
samt ett stort antal asylsökande. Mottagandet är i första hand av humanitära skäl men även faktorer 
såsom mångfald, kultur och arbetskraft skapar utveckling i vårt samhälle. Integrationen av de anlända 
är mycket viktig för den enskilda individen. Att lära snabbt lära sig svenska språket är den viktigaste 
nyckeln till vårt samhälle. Utbildning i svenska (SFI) tillsammans med språkpraktik i arbete och 
umgänge bland svensktalande ger det bästa resultatet. Gäddede och Rossön är exempel på orter där 
de boende på ett aktivt och engagerande sätt tagit hand om de inflyttade och på så sätt skyndat på 
och underlättat integrationen.  
Inriktningsmål: 

• Mera och tidig språkpraktik exv. med arbetspraktik, värdfamiljer och fritidsaktiviteter 
• Uppmuntra de boende på orten att aktivt medverka till de nyanländas integratione. 
• Flera praktikplatser, inte minst inom kommunal verksamhet. Minst en praktikant per  

10 anställda 
• Ta vara på de inflyttades kunskaper och förmågor för att ge arbete så de kan stanna kvar i 

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

 
Turism 
 
Rese- och turistindustrin i Strömsunds kommun omsatte c:a 200 miljoner under förra året. Över 100 
årsarbeten skapades, 14 miljoner genererades i skatteintäkter till kommunen. Det är ingen tvekan om 
att rese- och turistindustrin har en mycket stor betydelse för vår kommun och måste nu tas på allvar. 
De olika turistaktörerna bör samverka på olika sätt för att vara konkurrenskraftig och att nå även 
långväga kunder. Besökscentrum i Strömsund är viktigt för såväl besökande som för turistföretagen 
och måste lätt kunna hittas. För att beskriva och tillvarata turismens möjligheter till utveckling, tillväxt 
och sysselsättning måste en aktuell turismstrategi snarast tas fram. 
Frostviken har stora potentialer att utveckla sin turism under både sommar och vinter. Det långa 
avståndet till närmaste flygplats begränsar turism och måste kompenseras på annat sätt. Närheten 
och gemenskapen med Norge bör utvecklas vidare. 
Inriktningsmål: 

• Ta snarast fram en turismstrategi för kommunen 
• Häng på pågående satsning på ett utvecklat regleringsområde för skotertrafik i Frostviken. 
• Medverka till att lyfta turistverksamheten i Frostviken, gärna i samarbete med Norge. 
• Se till att turisbyrån i Strömsund är lätt att finna och kan nås av besökande turister. 
• Fortsätt utvecklingen av en fungerande marknadsföring av kommunens turistföretag. 
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Folkhälsa 

Friska kommunmedborgare främjar en mindre kostsam hälsovård, färre sjukskrivningar och ett rikare 
liv.  Folkhälsan är ofta beroende av samhällsklass  och ekonomi vilket gör önskade åtgärder mera 
komplicerade. Användande av alkohol och narkotika medför ofta en försämrad personlig hälsa och 
svårigheter i arbete och socialt liv. 
Inriktningsmål: 

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

• Förebygg och förhindra användande av droger

Infrastruktur 

Kommunens infrastruktur är avgörande för dess utveckling. Strömsunds kommun återfinns  idag bland 
bottenplatserna gällande infrastruktur. 
Att alla medborgare har tillgång till bredband är en förutsättning för kommunens utveckling. Alltmera 
av våra samhällsfunktioner blir beroende av ett snabbt och fungerande bredband såväl privat som för 
företag.  Bredband via fiber är den långsiktiga och hållbara lösningen. Mobilt bredband är en ej 
tillförlitlig och relativt dyr lösning men kan användas som ett komplement till bredband via fiber.  
Den fasta telefontrafiken via koppartråd kommer succesivt att ersättas med en mobilt fast lösning i 
den mån abonnenten önskar detta. Dock kommer den mobila telefonin att öka och ställa krav på 
bättre täckning. 
I kommunen finns många grusvägar med skiftande kvalitet vilket begränsar framkomligheten för varu- 
och persontransporter.  
Kollektivtrafiken inom kommunen fungerar någorlunda tillfredsställande längs väg E45 och väg 342 till 
Gäddede.  Dock är oftast inte busstiderna anpassade efter de som vill pendla mellan hem och arbete. 
Inriktningsmål: 

• Prioritera utbyggnad av bredband via fiber – även till byar utanför väg E45
• Förbättra mobiltäckningen inom kommunen genom ökad dialog med mobiloperatörerna
• Påverka Vägverket för bättre underhåll av våra vägar i kommunen.
• Bättre anpassade busstider för pendling.

Vindkraft 

Strömsunds kommun har sedan 2006 satsat medvetet på att bli en kommun som är känd för sitt 
kunnande och engagemang inom vindbruk. 2006 startades en utbildning för vidkrafttekniker som 
fortfarande är en nationellt erkänd utbildning. 2010 startades projektet vindkraftcentrum.se i 
Hammerdal.  Om kommunens alla tillstånd blir byggda så kommer Strömsund att sörja för 10% av 
landets nationella planeringsmål gällande vindkraft. En negativ konsekvens av pågående utbyggnad är 
att lokalbefolkningen alltmera protesterar mot de höga ljudnivåer som tidvis hörs av närboende. 
Störningen är oroande och måste beaktas. 
Inriktningsmål: 

• Avvakta med att tillstyrka ytterligare tillstånd till dess ljudproblemen är lösta
• Fortsatt satsning på utbildningen av vindkrafttekniker.

Valfrihet 

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

 
Näringsliv 
 
Kommunens näringsliv är en förutsättning för kommunens existens. En förutsättning för tillväxt är att 
vi får flera företag att etablera sig i kommunen. Traditioner, engagemang och kompetens tillsammans 
med offentlig och privat verksamhet skapar framtidstro och nya arbeten. Småföretagen är grunden till 
kommunens företagande och står för 4 av 5 företag med färre än 5 anställda. Ett vanligt problem på 
arbetsmarknaden är att kompetens för utbildning och anställning ibland inte är matchade. 
Kommunens gedigna skogsbestånd medför att de mindre skogsföretagen är många. Satsningar inom 
jordbruk är begränsade bland annat beroende på dålig lönsamhet, kyligt klimat och utspridda arealer. 
Dock är produktion av köttdjur (kor och får) lämpliga för mera småskalig verksamhet. Kommunen 
agerande som myndighet är betydelsefull och kan påverka företagande både positivt och negativt.  
Vi vill också se en strävan till lokal upphandling av mat och produkter som kommunen köper in. Detta 
främjar mera lokala företag i motsats till den alltmera storslagna offentliga upphandlingen som idag 
marknadsförs.  

• Fortsätt stötta påbörjat pilotprojekt av jordbruk i Tåsjödalen 
• Öka den lokala upphandlingen såväl av mat som av övriga förnödenheter och produkter. 
• Ytterligare samarbete med gymnasiet för utbildning av efterfrågad arbetskraft 
• Utför myndighetsutövande på ett företagarvänligt sätt. 
• Utveckla kvinnors företagande.  

 
Kommunal verksamhet 
 
Strömsunds kommun är idag kommunens största arbetsgivare med c:a 1400 anställda. Kommunen 
skall konkurera med kommunens övriga företag om att få kompetent arbeskraft och jämföra sig med 
alternativa privata arbetsgivare. Generellt ligger kommunens löner lägre än motsvarande privata 
företag vilket medför att kommunen måste konkurrera om arbetskraft på annat sätt. Sommarjobb för 
ungdomar är viktigt dels för att få lite fickpenger, dels för att få arbetspraktik och rutiner på lovets 
dagar. Eftersom kommunen har och kommer att ha stort behov av tjänster inom vård- och omsorg är 
det viktigt att ta tillvara de yngre som är utbildade för uppgifterna. En god arbetsmiljö och en tydlig 
personalpolitik är en förutsättning för en bra arbetsplats. Kommunens korttidsfrånvaro är bland de 
lägsta i landet medan långtidsfrånvaron är bland de sämsta. 
Det behövs en koppling här till att kommunen behöver bli en samhällsutvecklare, ta rodret och inte 
enbart ”passivt titta på” när utvecklingen går i en negativ trend. Undersökningar (SCB, KKIK mfl) visar 
att kommunen ligger lägre än genomsnittet på flertalet mått gällande t ex företagande, folkhälsa, 
miljö och hur kvinnor och män som bor i kommunen ser på den som en bra plats att leva och bo på. 
Undersökningarna visar däremot att trygghetsaspekten är god (positivt resultat) i enkäter.  
Kommunen får dåliga betyg gällande möjliggörande för medborgarna att delta i kommunens 
utveckling Fördjupat fokus på attraktivitet. Vi ska ta fram så mycket fakta som möjligt – varför flyttade 
x pers till kommunen och varför flyttade X pers från kommunen. Analysera och se vad vi kan ta fasta 
på. En ständigt ökande administration inom kommunens verksamhet är ett problem som vi måste vara 
vaksamma på. Ej nödvändig administration bidrar negativt till kommunens knapra ekonomi.   
Slutligen vill vi betona betydelsen av nationella och internationella kontakter och samarbete. 
Inriktningsmål 

• Erbjud seriösa sommarjobb för alla ungdomar som lämnat grundskolan. 
• Gör tjänster inom vård- och omsorg mera attraktiva genom att införa tillsvidareanställning för 

de som önskar - gäller inte minst ungdomar som idag går som vikarier  
• Arbeta aktivt för att sänka kommunens långtidsfrånvaro 
• Avveckla ej nödvändig administration inom kommunen. 
• Vidareutveckla internationella kontakter, samverkan och kompetens 
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Ekonomi / Budget 2016 

Kommunens ekonomiska läge är inte det bästa inför 2016. Skatteintäkterna är minskande till följd av 
rådande befolkningsminskning och arbetslöshet och att skatteutjämningsbidraget inte kommer att ge 
den utdelning vi önskat. Detta medför att vi har inget att fördela till prioriterade verksamheter sedan 
vi tagit hänsyn till PKV (generella kostnadsökningar) . Vill vi ge tillskott till någon så måste vi dra ner på 
motsvarande inom annan verksamhet.  

Finansiella mål 

- Budget i balans – årligt överskott med 7.5 Mkr 
- Investeringar max  22 Mkr  
- 12,5 Mkr per år avsätts till pensionsstiftelsen 

Följande förutsättningar gäller som grund för de budgetramar som föreslås. 

- Befolkningsminskning 150 pers 
- 15 miljoner i ökade intäkter från skatter och bidrag för kommunen 
- 2,7% PKV 
- Potter: Kommunfullmäktiges oförutsedda minskas från 1795 kkr till 1042 kkr 

 Kommunfullmäktiges ballanskrav 3300 kkr  
 Kommunstyrelsens oförutsedda  300 kkr 
 Kommunstyrelsens utvecklingspott 1500 kkr 

- Minskade licenskostnader för programvaror 500 kkr 
- Minskade kostnader för drift av gatubelysning 500 kkr 

Centerpartiet och Moderaterna yrkar på följande fördelning jämfört med budget 2015 

- En generell besparing på 0,5% för alla verksamheter ger ett fördelningsutrymme på +2709 kkr 
- Kommunfullmäktiges ballanskravspott  minskas från 3300 kkr till 2500 kkr 
- Minskade licenskostnader (500 kkr) tillförs kommunstyrelsen 
- Minskade driftkostnader för gatubelysning (500 kkr) disponeras av teknink- och 

serviceförvaltningen för exv. vägunderhåll. 
- Kommunledningens budget minskas med 200 kkr då vi anser att bemanningsenheten är 

överbemannad. Åtgärden är en markering mot den ökning av administration och administrativ 
personal som pågår inom kommunen.  

- Framtids och utvecklingsförvaltningen återförs 260 kkr 
- Socialförvaltningen återförs 1514 kkr 
- Barn, kultur- och utbildningsnämnden återförs 1115 kkr.  
- Överförmyndaren ges ett ramhöjande tillskott på 120 kkr 
- Kommunstyrelsens ram utökas med 1300 kkr för att täcka kostnader för Migrationscentrum. 



Budgetramar per verksamhet  2016  Centerpartiet & Moderaterna
Belopp i tkr

Nämnd/avd Budget 2015 Uppräkning Effekt Besparing Ram- Ej ram- Ramförslag Kommentarer
(exkl kapitalkostn) Inkl ramjust  mar -15 PKV 2,7% kostn.ökn 0,50% Justeringar justerande justerande 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE * 5 313 5 319 6 -27 -800 4 492 Minskat ballanskrav 

KOMMUNSTYRELSE 179 696 185 200 5 504 -926 -1 040 1 300 500 185 034
Kommunstyrelse ** 55 816 57 321 1 505 -287 -600 1 300 57 734 Minskad utv.pott+licenser, Migrationscentrum 

Teknik- och serviceförvaltning 28 286 29 309 1 023 -147 -500 500 29 162 Besparing på vägbelysning till Tsf

Strömsund Turism 3 019 3 100 81 -16 3 085
Kommunledningsförvaltning 23 050 23 721 671 -119 -200 23 402 Bemanningsassistent

Framtids- o utvecklingsförvaltning 69 525 71 750 2 225 -359 260 71 651 Återföring Gymnasiet 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 4 487 4 608 121 -23 4 585

BARN, KULTUR- OCH UT-
BILDNINGSNÄMND 216 916 223 080 6 164 -1 115 1 115 0 0 223 079
Barn- och utbildningsförvaltning 200 323 206 037 5 714 -1 030 1 030 206 037 Återföring BU

Kultur- och fritid 16 593 17 042 449 -85 85 17 042 Återföring K

SOCIALNÄMND 293 779 302 760 8 981 -1 514 1 514 302 760 Återföring Soc 

NÄRVÅRDSNÄMND 21 116 21 749 633 -109 21 640

ÖVERFÖRMYNDARE 1 439 1 478 39 -7 120 1 590 Ramhöjning 

REVISION 801 823 22 -4 819

TOTAL 723 547 745 016 21 469 -3 725 789 1 420 500 744 000

*) Inkl potter fullmäktige, tkr 2015 2016
Kommunfullmäktiges oförutsedda. 1 795 1 042 Fördelnings-
Kommunfullmäktiges pott balanskrav. 3 300 2 500 utrymme: 0
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr Ramförslag 744 000
Kommunstyrelsens oförutsedda 300 300
Komunstyrelsens utbecklingspott 1 500 1 400

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumerna för justeringar. Resultatmål 7 500 Resultatmålet motsvarar 1% av skatter och bidrag.



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  12  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 55  Dnr 2015.156 113 
 
Avsägelse från Eva-Marie Roos Nordström (m) av uppdragen 
som ersättare för ombud till förenings- och årsstämman med 
Kommuninvest samt ersättare för ombud till Kooperativ Ut-
veckling 
 
Eva-Marie Roos Nordström (m) avsäger sig ovanstående uppdrag. 
 
Beredning 

Valutskottet § 20/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Framställan beviljas. 
 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Eva-Marie Roos Nordström 
Kommuninvest 
Kooperativ Utveckling 
Löner 
 
 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  13  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 56 Dnr 2015-156 113 
 
Val av ersättare för ombud till förenings- och årsstämman med 
Kommuninvest för tiden t.o.m. årsstämman 2019 efter avgående 
Eva-Marie Roos Nordström (m) 
 
Beredning 

Valutskottet § 21/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lars-Eric Bergman (m), Hoting, utses om ersättare för ombud till för-
enings- och årsstämman med Kommuninvest för tiden t.o.m. årsstämman 
2019. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Lars-Eric Bergman 
Kommuninvest 
 
 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  14  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 57 Dnr 2015.156 113 
 
Val av ersättare för ombud till Kooperativ Utveckling för  
tiden intill den 31 december 2018 efter Eva-Marie Roos Nord-
ström (m) 
 
Beredning 

Valutskottet § 22/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Lars-Eric Bergman (m), Hoting, utses som ersättare för ombud till Koope-
rativ Utveckling för tiden intill den 31 december. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Lars-Eric Bergman 
Kooperativ Utveckling 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  15  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 58 Dnr 2015.193 113 
 
Avsägelse från Malin Axelsson (s) av uppdragen som ledamot i 
kommunstyrelsen och ledamot samt ordförande i tillgänglig-
hetsrådet 
 
Malin Axelsson (s) avsäger sig uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen 
och ledamot samt ordförande i tillgänglighetsrådet. 
 
Beredning 

Valutskottet § 23/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Framställan beviljas. 
 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Malin Axelsson 
Löner 
Tillgänglighetsrådet 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  16  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 59 Dnr 2015.122 113 
 
Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter Gudrun Hansson (s) 
 
Beredning 

Valutskottet § 24/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Göran Bergström (s), Strömsund, utses som ledamot i kommunstyrelsen 
för tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Göran Bergström 
Löner 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  17  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 60 Dnr 2015.122 113 
 
Val av ordförande i kommunstyrelsen för tiden intill den 31 
december 2018 efter Gudrun Hansson (s) 
 
Beredning 

Valutskottet § 25/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Susanne Hansson (s), Strömsund, utses som ordförande i kommunstyrel-
sen, tillika kommunalråd, för tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Göran Bergström (s), Strömsund, utses som ny 1:e vice ordförande, tillika 

kommunalråd, efter Susanne Hansson.  
 
3. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Susanne Hansson 
Göran Bergström 
Löner 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  18  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 61 Dnr 2015.122 113 
 
Val av firmatecknare för tiden intill den 31 december 2018 efter 
Gudrun Hansson (s) 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2014, § 133, följande: 
 
1. Som firmatecknare utses Gudrun Hansson (s). 
 
2. Som ersättare utses Susanne Hansson (s) och Lennart Oscarsson (s). 
 
Beredning 

Valutskottet § 26/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Susanne Hansson (s), utses om firmatecknare för tiden intill den 31 de-
cember 2018. 

 
2. Göran Bergström (s), utses som ny ersättare efter Susanne Hansson.  
 
3. Lennart Oscarsson (s), står kvar som ersättare. 
 
4. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Susanne Hansson 
Göran Bergström 
Lennart Oscarsson 
Ekonomi 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  19  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 62 Dnr 2015.122 113 
 
Val av ledamot i kommunfullmäktiges valutskott för tiden in-
till den 31 oktober 2018 efter Gudrun Hansson (s) 
 
Beredning 

Valutskottet § 27/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Göran Bergström (s), Strömsund, utses som ledamot i kommunfullmäkti-
ges valutskott för tiden intill den 31 oktober 2018. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Göran Bergström 
Löner 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  20  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 63 Dnr 2015.122 113 
 
Val av ledamot i Regionens samverkansråd för åren 2015-2018 
efter Gudrun Hansson (s) 
 
Beredning 

Valutskottet § 28/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Susanne Hansson (s), Strömsund, utses som ledamot i Regionens samver-
kansråd för åren 2015-2018. 

 
2.  Göran Bergström (s), Strömsund, utses som ny ersättare efter Susanne 

Hansson. 
 
3. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Susanne Hansson 
Göran Bergström 
Region Jämtland Härjedalen 
 
 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  21  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 64 Dnr 2015.122 113 
 
Val av ledamot i Primärkommunalt samverkansråd för åren 
2015-2018 efter Gudrun Hansson (s) 
 
Beredning 

Valutskottet § 29/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Susanne Hansson (s), Strömsund, utses som ledamot i Primärkommunalt 
samverkansråd för åren 2015-2018. 

 
2. Göran Bergström (s), Strömsund, utses som ny ersättare efter Susanne 

Hansson. 
 
3. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Susanne Hansson 
Göran Bergström 
Region Jämtland Härjedalen 
 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  22  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 65 Dnr 2015.122 112 
 
Val av ombud i föreningsstämman med Föreningen Sveriges 
Vattenkraftskommuner för åren 2015-2018 efter Gudrun Hans-
son (s) 
 
Beredning 

Valutskottet § 30/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Susanne Hansson (s), Strömsund, utses som ombud i föreningsstämman 
med Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner för åren 2015-2018. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Susanne Hansson 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 
 
 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  23  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 66 Dnr 2015.122 113 
 
Val av ombud till årsstämman med Inlandsbanan AB för tiden 
t.o.m. årsstämman 2019 efter Gudrun Hansson (s) 
 
Beredning 

Valutskottet § 31/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Susanne Hansson (s), Strömsund, utses som ombud till årsstämman med 
Inlandsbanan AB för tiden t.o.m. årsstämman 2019. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Susanne Hansson 
Inlandsbanan AB 
 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2015-06-10 24 

Justering (sign) 

§ 67 Dnr 2015.122 113 

Val av ombud i Inlandstinget för åren 2015-2018 efter Gudrun 
Hansson (s) 

Beredning 

Valutskottet § 32/2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Susanne Hansson (s), utses som ombud i Inlandstinget för åren 2015-2018

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015.

_____  

Beslutsexpediering
Susanne Hansson
Inlandstinget



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2015-06-10 25 

Justering (sign) 

§ 68 Dnr 2015.122 113 

Val av ombud till förenings- och årsstämman med Kommunin-
vest för tiden t.o.m. årsstämman 2019 efter Gudrun Hansson (s) 

Beredning 

Valutskottet § 33/2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Susanne Hansson (s), Strömsund, utses som ombud till förenings- och
årsstämman med Kommuninvest för tiden t.o.m. årsstämman 2019.

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015.

_____ 

Beslutsexpediering 
Susanne Hansson 
Kommuninvest 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2015-06-10 26 

Justering (sign) 

§ 69 Dnr 2015.122 113 

Val av ledamot i styrelsen för Destination South Lapland AB 
för åren 2015-2018 efter Gudrun Hansson (s) 

Beredning 

Valutskottet § 34/2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Susanne Hansson (s), Strömsund, utses som ledamot i styrelsen för Desti-
nation South Lapland AB för åren 2015-2018

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015.

_____ 

Beslutsexpediering 
Susanne Hansson 
Destination South Lapland AB 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  27  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 70 Dnr 2015.122 113 
 
Val av ledamot i styrelsen för South Lapland Eco Invest AB för 
åren 2015-2018 efter Gudrun Hansson (s) 
 
Beredning 

Valutskottet § 35/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Susanne Hansson (s), Strömsund, utses som ledamot i styrelsen för South 
Lapland Eco Invest AB för åren 2015-2018. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 10 juni 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Susanne Hansson 
South Lapland Eco Invest AB 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  28  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 71 Dnr 2015.197  609 
 

Interpellation om arbete, bostad och studier för ungdomar 

Interpellation den 29 maj 2015 har kommit in från Britt-Inger Roos (c). Bilaga 
  
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat skriftligt svar på interpellationen. 
Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen anses besvarad.  
 
_____ 
 

  









 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  29  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 72 Dnr 2015.211 799 
 
Motion om att inrätta en social investeringsfond för att inve-
stera i människor 

Motion den 10 juni 2015 har kommit in från Peter Frost, Kerstin Sjöberg och 
Aron Kjellgren, Vänsterpartiet. Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut    
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  

 
 
  





 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  30  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 73 Dnr 2015.212 024 
 
Motion om att kunna genomgå förebyggande cancerundersök-
ningar på betald arbetstid 

Motion den 10 juni 2015 har kommit in från Peter Frost, Kerstin Sjöberg och 
Aron Kjellgren, Vänsterpartiet. Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut    
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
 
 

  





 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  31  
     

     

Justering (sign) 
  

§ 74 Dnr 2015.210 455 

Medborgarförslag om avskärmning och asfaltering vid sopåter-
vinningen vid E45 i Strömsund 

Medborgarförslag den 10 juni 2015 har kommit in från Jan Hjortzberg, 
Strömsund. Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut    
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-06-10  32  
     

     

Justering (sign) 
  

 § 75 
 

Delgivningar 

a) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 7 maj 2015 beslutat att utse  
Göran Bergström, Strömsund, som ny ledamot för Socialdemokraterna 
fr.o.m. den 7 maj 2015 efter Gudrun Hansson. Bernth Nygren, Strömsund, 
utses som ny ersättare efter Göran Bergström. 
  
 
b) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 7 maj 2015 beslutat att utse  
Marina Wahlström, Strömsund, som ny ersättare för Moderaterna fr.o.m. 
den 7 maj 2015 efter Eva-Marie Roos Nordström. 
 
 
c) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel 
i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov: 
 
Budget 2015  1 795 000:- 

Överskott för turismen och -  379 000:- 
campingen 

Anvisat t.o.m. § 46/2014 -  430 000:- 

Utökning ram  900 000:- 

Kvarstår  1 886 000:- 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 
 
 
 
 



  

 
OMRÖSTNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum 
 
 

  

           Kommunfullmäktige 2015-06-10   
 

  
 

  § 54 §            §             
Nr Namn Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 

 Ledamot          
1 Göran Bergström (s) X                 

2 Lars Andreasson (s) X                 

3 Susanne Hansson (s) X                 

4 Lennart Oscarsson (s) X                 

5 Pontus Roos (s) X                 

6 Ardis Lindman (s) 
 

X                 

7 Malin Axelsson (s)                   

8 Roger Sannemo (s) X                 

9 Karin Näsmark (s) X                 

10 Morgan Olsson (s)                   

11 Lena Johansson (s) X                 

12 Bengt Bergqvist (s) X                 

13 Angelica Johannesson (s) X                 

14 Lars-Åke Knutsson (s) X                 

15 Elisabeth Lindholm (s) X                 

16 Kjell Carlsson (s) X                 

17 Ida Collin (s) X                 

18 Göran Espmark (c)   X               

19 Mats Gärd (c)   X               

20 Magnus Svensson (c)   X               

21 Ragnar Lif (c)   X               

22 Britt-Inger Roos (c)   X               

23 Simon Högberg (m)   X               

24 Åse Ehnberg (m)   X               

25 Lars-Eric Bergman (m)                   

26 Annakarin Olsson (m)   X               

27 Peter Frost (v) X                 

28 Kerstin Sjöberg (v) X                 

29 Gert Norman (v)                   

30 Sven-Ingvar Eriksson (sd)                   

31 Peter Dahlstedt (sd)                   

32 Lars Gustavsson (sd)   X               



  

 
OMRÖSTNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum 
 
 

  

           Kommunfullmäktige 2015-06-10   
 

  
 

  § 54 §            §             
Nr Namn Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 

33 Göran Edman (rd)   X               

34 Mona Bjurström (rd)                   

35 Greger Rönnqvist (mp) X                 

 Ersättare          

1 Petra Monwell (s) X                 

2 Roger Kristofersson (s) X                 

3 Marie Gabrielsson (s)                   

4 Bengt Mickelsson (s)                   

5 Carina Andersson (s)                   

6 Ulf Sjölén (s)                   

7 Sara Edvardsson (s)                   

8 Kent Wassdahl (s)                   

9 Bernth Nygren (s)                   

10 Nils-Bengt Nilsson (c)                   

11 Eira Roos (c)                   

12 Lars Lif (c)                   

13 Fredrika Lundin (m)                   

14 Marina Wahlström (m)   X               

15 Ylva Hansson Glantz (v)                   

16 Aron Kjellgren (v) X                 

17 Hans Elmbjer (sd)   X               

18 Mikael Säbom (sd)   X               

19 Kenneth Sjödin (rd)   X               

20 Siv Johansson (rd)                   

21 Inger Paulsson (mp)                   

22 Per Berglund (mp)                   
                                   
                 
  Protokollsjusterare 
 
  Ordförande ............................................…… ............................................……….. 

  Ardis Lindman Lennart Oscarsson                
 
 Sekreterare ............................................…… ............................................………..         
  Lena Haglund Marina Wahlström                     



  

 
NÄRVAROLISTA 
Sammanträdesdatum 
 

 
 
 
 

 
 

             Kommunfullmäktige 2015-06-10   
  

  

  
 

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

2 Lars Andreasson (s) Norråker  X    

3 Susanne Hansson (s) Strömsund  X    

4 Lennart Oscarsson (s) Hammerdal  X    

5 Pontus Roos (s) Strömsund  X    

6 Ardis Lindman (s) Björkvattnet  X    

7 Malin Axelsson (s) Sikås      

8 Roger Sannemo (s) Strömsund  X    

9 Karin Näsmark (s) Havsnäs  X    

10 Morgan Olsson (s) Blåsjöfallet      

11 Lena Johansson (s) Lövberga  X    

12 Bengt Bergqvist (s) Strömsund  X    

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      

26 Annakarin Olsson (m) Strömsund  X    

27 Peter Frost (v) Strömsund  X    

28 Kerstin Sjöberg (v) Strömsund  X    

29 Gert Norman (v) Backe      

30 Sven-Ingvar Eriksson (sd) Kilen      

31 Peter Dahlstedt (sd) Kycklingvattnet      

32 Lars Gustavsson (sd) Lövberga  X    

33 Göran Edman (rd) Holmsund  X    

34 Mona Bjurström (rd) Strömsund      

35 Greger Rönnqvist (mp) Strömsund  X    

      



  

 
NÄRVAROLISTA 
Sammanträdesdatum 
 

 
 
 
 

 
 

             Kommunfullmäktige 2015-06-10   
  

  

  
 

 Ersättare     

      
Nr Namn Hemort Besl Ej tjg  
1 Petra Monwell (s) Flyn  X    

2 Roger Kristofersson (s) Strömsund  X    

3 Marie Gabrielsson (s) Ulriksfors      

4 Carina Andersson (s) Strömsund      

5 Ulf Sjölén (s) Backe      

6 Sara Edvardsson (s) Hammerdal      

7 Kent Wassdahl (s) Tåsjö      

8 Desirée Edin (s) Strömsund      

9 Bernth Nygren (s) Strömsund      

10 Nils-Bengt Nilsson (c) Backe      

11 Eira Roos (c) Strömsund      

12 Lars Lif (c) Kyrktåsjö      

13 Fredrika Lundin (m) Strömsund      

14 Marina Wahlström (m) Strömsund  X    

15 Ylva Hansson Glantz (v) Strömsund      

16 Aron Kjellgren (v) Strömsund  X    

17 Hans Elmbjer (sd) Skarpås  X    

18 Mikael Säbom (sd) Strömsund  X    

19 Kenneth Sjödin (rd) Rossön  X    

20 Siv Johansson (rd) Strömsund      

21 Inger Paulsson (mp) Hammerdal      

22 Per Berglund (mp) Backe      

 
 
 
 
 
 
 

 
    Protokollsjusterare 
 
 
Ordförande .................................................……… .................................................……… 
  Ardis Lindman  Lennart Oscarsson  
                   
 
Sekreterare .................................................……… .................................................……… 
  Lena Haglund  Marina Wahlström                     
 

 


	§ 47 Ändring i föredragningslistan
	§ 48 Information om välfärdsbokslut och kommunens kvalitet i korthet
	§ 49 Information från gemensam nämnd för Närvård i Frostviken
	§ 50 Information av kommunrevisionen
	§ 51 Rivning av annexet vid Lindbergsbacken, Linden 15
	§ 52 Resultat- och balansräkning för Stiftelsen efter Näsvikens Ångsåg 2014
	§ 53 Migrationscenter
	§ 54 Budgetdirektiv och budgetramar 2016
	Bilaga 1 
	Bilaga 2 
	Bilaga 3
	§ 55 Avsägelse från Eva-Marie Roos Nordström (m) av uppdragen som ersättare för ombud till förenings- och årsstämman med Kommuninvest samt ersättare för ombud till Kooperativ Ut-veckling
	§ 56 Val av ersättare för ombud till förenings- och årsstämman med Kommuninvest för tiden t.o.m. årsstämman 2019 efter avgående Eva-Marie Roos Nordström (m)
	§ 57 Val av ersättare för ombud till Kooperativ Utveckling förtiden intill den 31 december 2018 efter Eva-Marie Roos Nordström (m)
	§ 58 Avsägelse från Malin Axelsson (s) av uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och ledamot samt ordförande i tillgänglighetsrådet
	§ 59 Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden intill den 31 december 2018 efter Gudrun Hansson (s)
	§ 60 Val av ordförande i kommunstyrelsen för tiden intill den 31 december 2018 efter Gudrun Hansson (s)
	§ 61 Val av firmatecknare för tiden intill den 31 december 2018 efter Gudrun Hansson (s)
	§ 62 Val av ledamot i kommunfullmäktiges valutskott för tiden intill den 31 oktober 2018 efter Gudrun Hansson (s)
	§ 63 Val av ledamot i Regionens samverkansråd för åren 2015-2018 efter Gudrun Hansson (s)
	§ 64 Val av ledamot i Primärkommunalt samverkansråd för åren 2015-2018 efter Gudrun Hansson (s)
	§ 65 Val av ombud i föreningsstämman med Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner för åren 2015-2018 efter Gudrun Hansson (s)
	§ 66 Val av ombud till årsstämman med Inlandsbanan AB för tiden t.o.m. årsstämman 2019 efter Gudrun Hansson (s)
	§ 67 Val av ombud i Inlandstinget för åren 2015-2018 efter Gudrun Hansson (s)
	§ 68 Val av ombud till förenings- och årsstämman med Kommuninvest för tiden t.o.m. årsstämman 2019 efter Gudrun Hansson (s)
	§ 69 Val av ledamot i styrelsen för Destination South Lapland AB för åren 2015-2018 efter Gudrun Hansson (s)
	§ 70 Val av ledamot i styrelsen för South Lapland Eco Invest AB för åren 2015-2018 efter Gudrun Hansson (s)
	§ 71 Interpellation om arbete, bostad och studier för ungdomar
	§ 72 Motion om att inrätta en social investeringsfond för att investera i människor
	Bilaga
	§ 73 Motion om att kunna genomgå förebyggande cancerundersökningarpå betald arbetstid
	Bilaga
	§ 74 Medborgarförslag om avskärmning och asfaltering vid sopåtervinningen vid E45 i Strömsund
	§ 75 Delgivningar
	Omröstningslista
	Närvarolista



