
 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2014-02-12  Blad 1 (15) 
 

Plats och tid Virveln, Folkets Hus, Strömsund, kl. 13.00-16.00  

Beslutande  25 ordinarie ledamöter och 8 tjänstgörande ersättare enligt till proto- 
  kollet bifogad närvarolista.   

  Kungörelse 

Kungörelse om sammanträdet har varit införd i Tidningen Ångermanland, 
Länstidningen och Östersunds-Posten 2014-02-03. 

Kungörelse om sammanträdet har varit uppsatt på kommunens officiella 
anslagstavla 2014-01-31—2014-02-12. 

Kungörelse jämte bilagor har utsänts till ledamöter och ersättare 2013-01-31. 
 
Därefter förklarades sammanträdet vara i laga ordning utlyst. 

Övriga Inez Wiberg, sekreterare 
närvarande Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen 
 Gunilla Kaev, Sammordningsförbundet, § 1 
 Anders Byström, Regionförbundet, § 2 
 Trude K. Westgaard, Destination South Lapland, § 3 
 Sten Danielsson, Pilgrimshotellet, § 3 
 Jan Rönngren, kommunrevisionen, § 4 
 
Utses att justera Lars Andreasson och Lars-Eric Bergman 
 
Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, 2014-02-14 
plats och tid 
 Sekreterare ...................................................................... Paragrafer   1-13 
  Inez Wiberg 
 
 Ordförande ........................................................................     
  Majken Bergqvist 
 
 Justerare ........................................................................ …………………………………………….. 
  Lars Andreasson Lars-Eric Bergman 

   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2014-02-12 

Datum då anslag 2013-02-14  Datum då anslag    2014-03-10 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Inez Wiberg 
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§ 1 

Information från Samordningsförbundet 

Gunilla Kaev, Samordningsförbundet, informerar om dess verksamhet. 
Samordningsförbundet finansieras av försäkringskassan, arbetsförmed-
lingen, landstinget och kommunerna i Jämtlands län. 
 
Samordningsförbundet arbetar med att få tillstånd långsiktiga projekt 
som bidrar till att individer får växa och utvecklas. Målgruppen för deras 
verksamhet är personer i åldern 16-64 år som är i behov av samordnad 
rehabiliering. 
 
_____  
 

  

Justering (sign) 
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§ 2 

Information från Regionförbundet 

Anders Byström, Regionförbundet, informerar om verksamheten i region-
förbundet. Regionförbundet Jämtlands län arbetar med att samordna och 
effektivisera det regionala utvecklingsarbetet, vilket innebär att deras ar-
bete spänner över väldigt många områden. 
 
Utgångspunkten för arbetet är den regionala utvecklingstrategin. Den re-
gionala utvecklingsstrategin styr även fördelningen av EU-medel. 
  
_____  
 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 3 

Destination South Lapland 

Trude K. Westgaard, projektledare på Destination South Lapland, infor-
merar om verksamheten i projektet.  
 
År 2000 startades föreningen Lappmarken turism i Åsele, Vilhelmina och 
Dorotea kommuner och 2006 startades turistgruppen med turistansvariga 
från dessa kommuner. Utifån erfarenheterna i föreningen Lappmarken 
turism och turistguppen startade 2009 destinationsbolaget och där var 
även Strömsunds kommun med.  
 
År 2012 började man dock arbeta mer aktivit i bolaget. 
 
Destination South Lapland är en tursimsamverkan mellan kommunerna 
som finansieras genom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region 
Västerbotten och kommunerna.  
 
Idag är totalt 63 leverantörer anslutna till bolaget varav 19 finns i Ström-
sunds kommun. 
 
Syftet med Destination South Lapland är att öka omsättningen för företag 
inom besöksnäringen och därigenom skapa tillväxt och nya arbetstillfäl-
len samt att göra regionen mer attraktiv att besöka. 
 
Sten Danielsson från Pilgrimshotellet i Gäddede informerar om hur hans 
sammarbete med destination South Lapland fungerar och vad det bidra-
git med för hans verksamhet. 
 
_____  
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 4 

Information från kommunrevisionen 

Jan Rönngren, ordförande kommunrevisionen, informerar om revisionens 
senaste granskning som är en granskning av de kommunala bolagen. Re-
visionen kan konstatera att bolagen drivs på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Kommunallagen har blivit tydligare när det gäller återrapporeringen till 
ägarna vilket gör att man kommer att behöva se över ägardirektiven för 
de kommunala bolagen. 
 
Alla nämnder kommer att granskas och revisionen kommer även att göra 
uppföljningar av tidigare granskningar. 
 
_____  
 

  

Justering (sign) 
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§ 5 Dnr 2012. 185 735   

Uppsägning av avtal om samordning av samhällsbetalda    
resor 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft i uppdrag att föra en dialog 
med Regionförbundet/Regional kollektivtrafikmyndighet angående möj-
ligheten att införa lokala regler för färdtjänsten i Strömsunds kommun. 

Regionförbundet har meddelat att det nuvarande avtalet om samordning 
av samhällsbetalda resor, inte ger utrymme för lokala regler för enskilda 
kommuner. Regionförbundet har inhämtat synpunkter från Beredningen 
för infrastruktur och kommunikationer (BIK) samt från den samråds-
grupp bestående av parternas ansvariga tjänstemän. Varken BIK eller 
samrådsgruppen förordar lokala regler. 

Med anledning av ovanstående säger Strömsunds kommun upp avtalet 
om samordning av samhällsbetalda resor per den 31 december 2013. 

Avtalet i dess nuvarande form ger inte utrymme för kommunens önske-
mål om ändrade regler, varför Strömsunds kommun vill omförhandla av-
talet under uppsägningstiden 2014. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 290/2013 
Kommunstyrelsen § 18/2014 
 
Yrkande  

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige beslu-
ta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Strömsunds kommun säger upp avtalet om samordning av samhällsbe-
talda resor per den 31 december 2013. 

 
2. Avtalet i dess nuvarande form ger inte utrymme för kommunens öns-

kemål om ändrade regler, varför Strömsunds kommun vill omför-
handla avtalet under uppsägningstiden 2014. 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Regionförbundet och kommunerna  

  
Justering (sign) 
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§ 6 Dnr 2014.15 275 

Rekonstruktionsavtal avseende HSB:s bostadsrättsförening 
Rönnen i Strömsund 

När HSB:s bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund var på obestånd, och 
kommunen till följd av detta skulle tvingas att infria sitt borgensåtagande, 
upprättades ett avtal om rekonstruktion. Rekonstruktionsavtalet har löpt 
från 1999, först som femårigt avtal och de tre senaste åren som ettårigt av-
tal. 
 
Vid den ursprungliga rekonstruktionen erhöll föreningen ett räntefritt lån 
på 13 200 000 kronor. Föreningen har sedan dess amorterat på lånet, som 
nu uppgår till 10 500 000 kronor. 
 
Förslag till nytt ettårigt avtal har nu upprättats. Enligt avtalet ska före-
ningen amortera 200 000 kronor även under år 2014. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 25/2014 
 
Yrkande  

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige beslu-
ta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Strömsunds kommun tecknar ett nytt ettårigt avtal. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
HSB:s bostadrättsförening Rönnen 
 

  

Justering (sign) 
 
 



 
Rekonstruktionsavtal avseende HSBs bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund 

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

 
Av föreningens lägenheter är för närvarande 34 lägenheter upplåtna med bostadsrätt och 
1 lägenhet upplåten med hyresrätt. 

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

 
 
A. Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB), kapital 18 365 251 kronor mot sä- 

kerhet i form av borgen från Strömsunds kommun, nedan Kommunen. 
 
B. Strömsunds kommun 10 500 000 kronor. 

 
C. HSB Mitt, föreningsavgäld 925 425 kronor.  

 
 
1. Kommunens åtaganden 

 
1.1 Kommunen lämnade Föreningen ett lån 

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

 
Från år 2000 har Föreningen amorterat på lånet till kommunen. Enligt nuva- 
rande rekonstruktionsavtal amorteras 200 000 kronor per år. Lånet uppgår idag 
till 10 500 000 kronor. 

 
2. HSB:s åtaganden 

 
2.1 Avtal om förvaltning 

 
HSB har träffat avtal avseende Föreningens ekonomiska förvaltning. HSB för- 
binder sig att på oförändrade villkor förlänga avtalet till och med 2014-12-31.  

 
 
2.2 HSB förbinder sig att ej kräva betalning av föreningsavgäld under perioden fram 

till 2014-12-31. 

1 (3)  



 
3. Föreningens åtaganden 

 
3.1 Återbetalning av kapitalfordran 

 
Skulle Föreningens ekonomi under avtalstiden förbättras, till exempel på grund 
av ändringar i det statliga subventionssystemet eller av beskattningen eller av 
den generella hyresnivån på orten, skall den vinst som uppstår i Föreningen an- 
vändas till återbetalning av Kommunens kapitalfordran. 

 
 
 
3.2 Föreningens årsavgifter 

 
Föreningen förbinder sig 

 
att höja årsavgiften i takt med utvecklingen på orten. Detta sker efter sam- 
råd med Kommunen. 

 
3.3 Föreningens driftkostnader 

 
Föreningen förbinder sig 

 
att ej ha högre driftkostnader än att en minsta amortering på 200 000 kronor på 
lånet till Kommunen kan göras årligen. 

 
3.4 Avsättning till yttre underhållsfond 

 
Föreningen skall årligen göra avsättning till fonden för yttre underhåll med 
minst 48 000 kronor. 

 
3.5 Föreningens övriga åtaganden 

 
Föreningen förbinder sig att under avtalstiden 

 
- inte göra avsättning till fonden för inre underhåll, 

 
- inte utan Kommunens tillstånd belasta Föreningen med kostnader för stan- 

dardhöjande förbättringsåtgärder på Föreningens fastigheter, 
 

- inte utan Kommunens tillstånd göra någon nedsättning av insatserna eller 
lämna annan utdelning till Föreningens medlemmar, 

 
- inte utan Kommunens skriftliga medgivande uppta ytterligare kredit eller 

ställa säkerhet för annans skuld, 
 

- ej ta ut pantbrev, 
 
 

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

2 (3)  



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

- ha flera årliga överläggningar med avtalsparterna kring Föreningens eko- 
nomiska situation, 

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

- vid omsättning av Föreningens övriga lån följa Kommunens rekommendatio- 
ner, t ex vad gäller räntebindningstid, 

- inte inge begäran om rekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion.

4. Avtalstid med mera

Detta avtal gäller från och med datum för avtalets firmatecknande av samtliga
parter, till och med 2014-12-31. Kommunfullmäktiges godkännande av avtalet är
en förutsättning för dess giltighet. Detta avtal har upprättats i tre (3) exemplar
varav parterna tagit var sitt.

Strömsund 2014- Strömsund 2014- 
Strömsunds kommun HSB:s Bostadsrättsförening Rönnen 

i Strömsund 

……………………………………….. ……………………………………………

. Östersund 2014- 

HSB Mitt 

………………………………………….. 

3 (3) 
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§ 7 Dnr 2013.91 456 

Redovisning angående omhändertagande av matavfall 

Teknik- och serviceförvaltningen har fått i uppdrag av kommunfullmäk-
tige att utreda förutsättningarna för sophämtning i två fraktioner – 
brännbart och komposterbart. I inkommen motion krävs att utredning 
görs kring förutsättningarna att tillvarata matavfall både när det gäller 
kostnaden, miljö och maskinparken 

I motionen hänvisas till att Östersund samlar in matavfall och att även 
Strömsund borde kunna göra det för att stimulera till ytterligare avfalls-
sortering. 
 
Insamling av matavfall innebär att kommunen måste ta ställning till flera 
olika saker innan ett sådant projekt inleds: 
 
• Avsättning: Vad ska hända med matavfallet efter insamling? Vid in-

förande av matavfallsinsamling är grunden för ett lyckat resultat en 
tydlig och väl förankrad målsättning. I dagsläget finns ingen mottag-
ningsanläggning för matavfall inom rimligt avstånd. Östersund kom-
posterar sitt matavfall och täcker sin deponi med kompostjorden. 
Strömsunds kommun har idag ingen egen deponi och därmed inget 
behov av övertäckningsmassor. 
 

• Kostnad: För att börja samla in matavfall måste investering i maskiner 
och utrustning göras och mer personal anställas. Kärl, påshållare  och 
påsar måste köpas in och distribueras till kund. Information och 
kommunikation är viktiga delar där det måste satsas resurser. Omar-
betning av avfallstaxan måste göras eftersom all renhållning är taxefi-
nansierad. Införande av insamling och transport till känd anläggning 
av matavfall innebär en taxehöjning för renhållningskollektivet. 
 

• Miljön: I dagsläget finns ingen anläggning inom rimligt avstånd dit vi 
kan transportera matavfallet. Samkörning med säck- och kärlavfallet 
är inte möjligt eftersom ingen mottagningsanläggning finns i Sunds-
vall. Detta innebär att miljöpåverkan blir negativ på grund av långa 
avstånd till mottagningsanläggning och behov av större maskinpark 
för insamling. 
 

  

Justering (sign) 
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§ 7 forts. Dnr 2013.91 456 

Teknik- och serviceförvaltningen anser att idén är bra men föreslår med 
tanke på problem med avsättning, kostnad och miljöpåverkan att avvakta 
med vidare utredning. 
 
Yrkande 

Majken Bergqvist (s) yrkar att kommunfullmäktige tar del av informatio-
nen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
 
_____  
 

  

Justering (sign) 
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§ 8 Dnr 2013.67 003 

Politikernas frågestund 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2013 beslutades 
om arbetsordningen för kommunfullmäktige. I samband med detta beslu-
tades att kommunfullmäktiges presidium skulle få i uppdrag att utreda 
om det går att lägga in en punkt i arbetsordningen som heter fullmäktiges 
frågestund och se över hur en sådan punkt i så fall skulle regleras. 
 
Ordföranden redogör för mötet med kommunfullmäktiges presidium an-
gående politikernas frågestund. Vid mötet kom presidiet fram till att det 
idag finns stort utrymme för politiker att ställa frågor.  
 
_____  
 
 
 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 9 Dnr 2014.9 351 

Medborgarförslag om offentlig toalett vid hembygdsgården 

Ingrid Jonsson har lämnat medborgarförslag om offentliga toaletter vid 
hembygdsgården i Strömsund. Bilaga 
 
Yrkande 

Majken Bergqvist (s) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
 
 
 
 

  

Justering (sign) 
 
 



 

Medborgarförslag 
 
Hej jag vill via en liten fantasiresa komma fram till ett förslag för förbättring av miljö och 
service i vår fina tätort Strömsund. 
 
Tänk er att ni är turister på väg till Vilhelmina. Det är en vacker Brittsommardag i början av 
oktober. Ni har spenderat några dagar i Östersund och är på väg norrut. Ni kommer fram till 
Tullingsås för första gången och fotograferar den fantastiska utsikten över Strömsund. Nä 
men ååå! säger någon när ni ser Strömsbron och hembygdsgården med Jätten Jorm. När ni 
kommer närmare ser ni till er lycka minst 5 bord med bänkar för rastande turister. Perfekt, en 
rastplats vid Jätten Jorm!! Där svänger ni ner och plockar fram termos och mackor. Men först 
vill ni lätta på trycket! Blåsan är sprängfylld och någon i bilen behöver göra nr 2. Jaha… 
men… finns det ingen toa?? Det är ju en rastplats! Alla andra fina rastplatser efter vägen 
genom landet hade varit utrustade med fina toaletter eller torrdass. Jaja, nöden har ingen lag,. 
En tänker sätta sig bakom en björk vid kyrkogården, men där hade någon redan lagt en rusa, 
han går istället ner bakom trädet vid vattnet och en annan går ner bakom buskarna på stranden 
till vänster.  
Ni fikar och åker sedan upp till centrum för att äta och shoppa. Tyvärr har er bild av 
Strömsund solkats lite då ni inte fått tillgång till toalett. 
När ni på kvällen når målet hos släkten i Vilhelmina får ni frågor om resan upp. Då kommer 
det: Jodå det gick bra, men hur tänker de i Strömsund? En stor fin rastplats med flera bord 
med bänkar, en hade till och med tak ifall det skulle regna, men ingen toalett, inte ens ett dass! 
Det var dåligt! Hur tänker de? Vill de inte ha några turister? 
Ingen berättelse om utsikten eller Jätten Jorm. Ingen berättelse om den goda maten eller 
fynden ni gjort… 
 
Nästa morgon går Ingrid Jonsson som vanligt en runda vid Hembygdsgården med hunden. 
Hunden är väldigt ivrig på något bakom en björk vid kyrkogården… Hmm vad är det där? Det 
är ju FOLKSKIT! Usch kom!! 
Hunden springer ner till vattnet och försvinner till vänster på stranden…. Mer skit!! Denna 
gång med papper. En annan gång hittar hunden en hög bakom trädet vid vattnet. Äckligt och 
trist!! 
Varje sommar står många husbilar mellan järnvägen och hembygdsgården. Dessa turister 
väljer att bajsa och tömma sina pottor på hembygdsområdet bakom stugorna eller på toan om 
det är öppet. Visst det är förbjudet att campa där, men vem bryr sig?? De är där och de gör 
sina behov. 
Även långtradarchaufförer brukar stanna och sova vid Hembygdsgården. De har samma 
behov av att få göra sina behov som vi andra. 
 
Förslaget:  
Jag föreslår att Strömsunds kommun kostar på en toa i direkt anslutning till rastplatsen. För 
folket har behov av att få göra behov och Strömsunds kommun har behov av ett gott rykte!  
Förutom ovan nämnda turister och åkare kan även båtfolket och skoteråkarna ha glädje av en 
offentlig toalett just där!  
 
Tack för er uppmärksamhet! 
 
Strömsund den 2014-01-09 
 
Ingrid Jonsson, stortorget 4, 83335 Strömsund. Tel: 070 6339308 
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§ 10 Dnr 2013.300 113 

Val av personlig ersättare i socialnämnden för tiden intill den 
31 december 2014 efter Marie Gabrielsson (s) 

Beredning 

Valutskottet § 1/2014 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Elmer Andersson (s), Norråker, utses som ersättare i socialnämnden för 
tiden intill den 31 december 2014. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 12 februari 2014 
 
_____  

Beslutsexpediering 
Elmer Andersson 
Socialnämnden 
Löner 
Kansli 
 

  

Justering (sign) 
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§ 11 Dnr 2014.46 113 

Avsägelse från Margaretha Andersson (m) som ledamot i so-
cialnämnden 

Margaretha Andersson (m) har anhållit om entledigande från uppdraget 
som ledamot i socialnämnden. 
 
Beredning 

Valutskottet § 2 /2014 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Framställningen beviljas. 
 
2.  Beslutet gäller fr.o.m. den 12 februari 2014. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Margaretha Andersson 
Socialnämnden 
Löner 
Kansli 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 12 Dnr 2014.46 113 

Val av ledamot i socialnämnden för tiden intill den 31 
december 2014 efter Margaretha Andersson (m) 

Beredning 

Valutskottet § 3/2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Åse Ehnberg (m), Strömsund, utses som ledamot i socialnämnden för
tiden intill den 31 december 2014.

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 12 februari 2014.

_____ 

Beslutsexpediering 
Åse Ehnberg 
Socialnämnden 
Löner 
Kansli 

Justering (sign) 
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§ 13 

Delgivningar 

a) Rapportering från socialnämnden enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL till kommunfullmäktige 
 
 
b) Delårsrapport år 2013 för kommunalförbundet Partnerskap Inland - 
Akademi Norr.  
 
 
c) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov: 
 
Budget 2014  1 042 000:- 
 
Kvarstår  1 042 000:- 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 

 

Justering (sign) 
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Nr Namn Hemort Besl Ej tjg  
1 Malin Axelsson (s) Sikås  X    

2 Lennart Oscarsson (s) Hammerdal  X    

3 Gudrun Hansson (s) Strömsund  X    

4 Lars Andreasson (s) Abborrholmberget  X    

5 Ardis Lindman (s) Björkvattnet  X    

6 Thommy Johansson (s) Raukasjö      

7 Susanne Hansson (s) Strömsund  X    

8 Bengt Mickelsson (s) Tullingsås  X    

9 Majken Bergqvist (s) Strömsund  X    

10 Ulf Sjölén (s) Backe  X    

11 Lena Johansson (s) Lövberga  X    

12 Björn Bloom (s) Håxås  X    

13 Anette Bergqvist (s) Strömsund      

14 Daniel Åström (s) Strömsund      

15 Karin Näsmark (s) Havsnäs  X    

16 Sture Danielsson (s) Hammerdal  X    

17 Inger Vigren (s) Hammerdal  X    

18 Jan-Olof Andersson (m) Trångmon  X    

19 Håkan Berglund (m) Gussvattnet  X    

20 Lars-Eric Bergman (m) Hoting  X    

21 Jan-Olof Olofsson (m) Solberg  X    

22 Marian Stranne (m) Görvik      

23 Karin Stierna (c) Gåxsjö  X   §§ 1-4 

24 Göran Espmark (c) Äspnäs  X    

25 Ragnar Lif (c) Kyrktåsjö  X    

26 Gunnar Geijer  Hammerdal      

27 Inga-Brith Nilsson (c) Strömsund  X    

28 Peter Frost (v) Strömsund  X    

29 Kerstin Sjöberg (v) Strömsund  X    

30 Gert Norman (v) Backe      

31 Göran Edman (rd) Holmsund  X    

32 Anna Forsner Andersson (rd) Rossön      

33 Tore Hansson (rd) Backe      

34 Åke Roos (sd) Södra Öhn      

35 Peter Dahlstedt (sd) Kycklingvattnet      
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 Ersättare     

      
Nr Namn Hemort Besl Ej tjg  
1 Roger Sannemo (s) Strömsund      

2 Erika Espwall (s) Hammerdal      

3 Per-Ingvar Wennberg (s) Norråker      

4 Claes Lindblom (s) Strömsund      

5 Ingrid Nilsson (s) Jormvattnet  X    

6 Tobias Johansson (s) Fågelnäset      

7 Maritha Mähler (s) Norredsta      

8 Ivar Bergqvist (s) Strömsund  X    

9 Ida Collin Norråker      

10 Åse Ehnberg (m) Strömsund      

11 Patrik sundkvist (m) Västvik      

12 Herman Holmquist (m) Strömsund  X    

13 Nils-Bengt Nilsson (c) Backe  X    

14 Carola Sjödin Johansson (c) Backe      

15 Gunnar Nord (c) Södra Öhn  X   §§ 5-13 

16 Ylva Glantz (v) Strömsund  X    

17 Aron Kjellgren (v) Strömsund      

18 Tony Olofsson ((rd) Strömsund  X    

19 Mats Almer (rd) Strömsund  X    

 
 
 
 
 
 
 

 
    Protokollsjusterare 
 
 
Ordförande .................................................……… .................................................……… 
  Majken Bergqvist  Lars Andreasson  
                   
 
Sekreterare .................................................……… .................................................……… 
  Inez Wiberg  Jan-Olof Andersson                     
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