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   Kommunfullmäktige 2016-11-16  Blad 1 (22)   
 

Plats och tid  Folkets Hus, Strömsund, kl. 13.00-15.20 

Beslutande  28 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare enligt närvarolista. 
  

Kungörelse 

Kungörelse om sammanträdet har varit införd i Tidningen Ångerman-
land, Länstidningen och Östersunds-Posten 2016-11-07 samt på kommu-
nens hemsida. 

Kungörelse om sammanträdet har varit uppsatt på kommunens officiella 
anslagstavla 2016-11-03--16. 

 Kungörelse jämte bilagor har utsänts till ledamöter och ersättare 
 2016-11-03. 

Därefter förklarades sammanträdet vara i laga ordning utlyst. 

 
Övriga  Lena Haglund, sekreterare 
närvarande  Jan Rönngren, kommunrevisionen 

  Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen  
   

Utses att justera Lennart Oscarsson och Herman Holmquist 
 

Justeringens  Kommunkansliet, Strömsund, 2016-11-18, kl. 15.00 
plats och tid 

 Sekreterare ............................................................... Paragrafer   95-110 
  Lena Haglund 
 
 Ordförande ................................................................    
  Ardis Lindman 
  
 Justerare ................................................................ …………………………………………… 
  Lennart Oscarsson Herman Holmquist 
    
   

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

Organ  Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2016-11-16 

Datum då anslag 2016-11-18 Datum då anslag    2016-12-12 
sätts upp   tas ned 

Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Lena Haglund
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§ 95 

Ändring i föredragningslistan 

Ärende nr 17: Val av ersättare i barn-, kultur- och utbildningsnämnden för ti-
den intill den 31 december 2018 efter Elisabeth Hägglund (S) utgår. 
 
_____ 
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§ 96 

Information från Strömsunds Hyresbostäder AB 

Bengt Bergqvist, ordförande i styrelsen, informerar om följande: 
 
Händelser 2015 

Ett nytt hus i två våningar, inrymmande sex lägenheter om två rum och 
kök, har uppförts på fastigheten Geten 1 i centrala Strömsund. 
 
Bolaget har förvärvat två tomter i centrala Strömsund. 
 
Bolaget har, tillsammans med Närvård Frostviken och Strömsunds kom-
mun, utrett möjligheterna att etablera en ny hälsocentral i gamla kom-
munkontoret i Gäddede. Arbetet med anpassning av fastigheten har på-
börjats 2016. 
 
Ett nytt affärssystem har tagits i drift under 2015. Systemet kommer att 
skapa en effektivare kontroll över företagets uthyrnings- och förvalt-
ningsprocesser. 
 
Organisation 

• Styrelse: 7 ordinarie ledamöter, 7 ersättare (6 kvinnor) 
• Administration: 5 (2 män) 
• Driftpersonal: 10 (2 kvinnor) 
• Totalt 38 % kvinnor i bolaget 
 
Ekonomi 2015 

• Omsättning: 55 282 795 kronor 
• Resultat: 3 767 576 kronor 
• Avkastningskrav: 5 % av aktiekapital – verklig avkastning: 50 % 
• Soliditetsmål 20 % - soliditetsgrad: 39,9 % 
• Borgensavgift: 0,25 % (101 250 kronor) 
 
Redovisningsregelverk K3 

• Övergång 2017 
• Komponentredovisning 
• Större underhållsvolym 
• Åtgärder aktiveras 
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§ 96 forts. 
 
Fastighetsredovisning 

• Redovisat värde:   69 552 909 kronor 
• Taxeringsvärde:  124 570 600 kronor 
• Marknadsvärde:  222 850 000 kronor 
 
Förvärvad fastighet 

Hammerdal 5:4, centralt belägen i Hammerdal, 21 lägenheter med god 
tillgänglighet. 
 
Ny hälsocentral/apotek i Gäddede 

Gamla servicekontoret, mitt i centrum, byggs om. 
 
Nybyggnation? 

• Vakanser i ytterområdena 
• Över 200 intresseanmälningar (de flesta gäller Strömsund) 
• Förvärv av tomter – Björnen 4 och Katten 14 i Strömsund 
• Ansökan om planbesked – utökad byggrätt 5 våningar 
• Positivt planbesked  
• Plankostnadsavtal 
 
Kundfokus 

• Marknadsundersökningar – NKI 
• ScandInfo – LiveSteps – kontinuerlig mätning 
• Boinflytandekommitté 
• Bomöten 
• Utökade öppettider 
 
Bra arbetsmiljö 

• Fysisk arbetsmiljö -maskiner, fordon, verktyg 
• Organisatorisk arbetsmiljö – ledning och delaktighet 
• Social arbetsmiljö - inkluderande 
• Undersökningar/utbildning/uppföljning 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-11-16  5  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 96 forts. 
 
Effektiv förvaltning 

• Prioritera rätt – långsiktiga underhålls-/investeringsplaner 
• Handla rätt (delegations- och attestordning, granskning av fakturor) 
• Upphandlingar tillsammans med kommunen – flera leverantörer, ökar 

möjligheterna till förnyad konkurrensutsättning vilket skapar förut-
sättningar för lägre priser 

• Uppföljning – ekonomi och utförande 
• Standardhöjande åtgärder hyresläggs  
• Framtida fokus på energi-/miljöåtgärder 
• Bidrag (just nu stöd till utemiljöer – Boverket) 
 
Utbildad styrelse – ordinarie ledamöter 

• ”Startskottet” – Ekonomi för styrelseledamöter i allmännyttiga bo-
stadsföretag 

• ”Styrelseutbildning i juridik” 
• ”Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag” 
• Certifiering 

 
_____  
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§ 97 

Information från kommunrevisionen 

Revisionens ordförande Jan Rönngren informerar om följande punkter: 
 
1. Kommunfullmäktiges presidium och revisorerna kommer att tillsam-

mans ha en utbildning i hur samarbetet ska fungera på ett bra sätt. Ut-
bildningen, två timmar, genomförs av en tjänsteman från Sveriges 
Kommuner och Landsting och beräknas ske i februari 2017. 

 
2. Kommunens revisorer har genom PwC, Kommunal Sektor, genomfört 

en översiktlig granskning av arbetet med framtidens äldreomsorg. Det 
har varit en intressant granskning och revisorerna är mycket nöjda 
med de svar man fått. 

 
3. Revisorerna har granskat delårsrapporten: 
 
 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 

 Kommunen följer inte Lag om kommunal redovisning när det gäller 
pensionsutbetalningar. 

 
 Kommunen har inte anpassat redovisningen utifrån krav på kompo-

nentavskrivning men arbetet har påbörjats. 
 
 Finansiella mål 

 Utfallen i delårsrapporten är förenliga med två av fullmäktiges tre mål 
för god ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv. 

 
 Verksamhetsmål 

 Måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med ett av de av 
fullmäktige fastställda målen i budget 2016. 

 
_____  
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§ 98 Dnr 2016.159 869 
 
Svar på motion om ”Årets Gröna Guld” i Strömsunds kom-
mun 

Mats Gärd, centerpartiet, har i en motion den 16 april 2016, föreslagit föl-
jande: 
 
1. Kommunen tar initiativ till att instifta ett årligt ”Årets Gröna Guld” i 

Strömsunds kommun i samarbete med LRF:s kommungrupp. 
 
2. Företaget nomineras vidare till den årliga Guldgalan på regionnivå 

från vår kommun. 
 
Strömsunds Utvecklingsbolag har upprättat ett förslag till svar på mo-
tionen. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 196/2016 
Kommunstyrelsen § 252/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen bifalls. 
 
_____ 
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Svar på motion om ”Årets Gröna Guld” i Strömsunds kom-
mun 

Mats Gärd, centerpartiet, har i en motion den 16 april 2016, förslagit föl-
jande: 
 
1. Kommunen tar initiativ till att instifta ett årligt ”Årets Gröna Guld” i 

Strömsunds kommun i samarbete med LRF:s kommungrupp. 
 
2. Företaget nomineras vidare till den årliga Guldgalan på regionnivå från 

vår kommun. 
 
Strömsunds Utvecklingsbolags styrelse ställer sig positiv till förslaget och 
instämmer i framförd motivering. Priset ”Årets Gröna Guld” som delas ut 
årligen på Guldgalan i Östersund är Länsförsäkringars eget pris. Alla kan 
på in och nominera kandidater där. Trots att Strömsund skulle utse en 
kandidat så är det fritt för någon att föreslå någon annan. 
 
Priset skulle dock med fördel kunna delas ut lokalt i kommunen på vår 
egen Älgguldgala. Flera företag skulle få rättmätig uppskattning samtidigt 
som en viktig näring får synas i sammanhanget. 
 
För att tilldela någon ett pris behövs kriterier att uppfylla i urvalsprocess-
en. 
 
Styrelsens förslag är att: 
 
1. LRF:s kommungrupp är ägare av priset. 
 
2. Kommungruppen tar fram lämpliga kriterier. 
 
3. Kommungruppen tar ut en vinnare varje år. 
 
4. SUAB tar in priset som ett ordinarie pris och ger plats för utdelning vid 

den årliga Älgguldgalan. 
 
5. Kommungruppen betalar vinnare samt respektives inträdesbiljett till 

Älgguldgalan. 
 
Motionen bifalls. 
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§ 99 Dnr 2016.206 041 

Bokslutsprognos per 31 augusti 2016  Kommunens 

resultatprognos uppgår till plus 11 miljoner kronor. 

Verksamheterna, driften, visar överskott på plus 4 miljoner kronor. 

Investeringarna uppgår till 56 miljoner kronor, inklusive bredband. 

De kommunala bolagen beräknar följande resultat: 

Strömsunds Utvecklingsbolag AB: 0 kronor 
Strömsunds Hyresbostäder AB: plus 3 miljoner kronor 
Jämtlandsvärme AB: plus 3 miljoner kronor 

Beredning 

Kommunstyrelsen § 235/2016 

Efter kommunstyrelsens beslut har kommunrevisionen kommit in med 
ett utlåtande avseende bokslutsprognosen. 

Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av kommunstyrelsens för-
slag gällande bokslutsprognosen per 31 augusti 2016 och revisionens utlå-
tande avseende densamma. 

Yrkande 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag då presidiet fortfarande avvaktar 
behandlingen av lagändringen i ”Lag om kommunal redovisning” 
avseende pensionsutbetalningar.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bokslutsprognosen godkänns.

2. De nämnder som går med underskott måste aktivt arbeta med att
minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje
budgetuppföljning.

_____  

Beslutsexp 
Kommunrevisionen 
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§ 100 Dnr 2016.206 041 
 
Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2017, 
plan åren 2018 och 2019 

Förslag till budgetdokument 2017 samt plan 2018 och 2019 är upprättade. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 197/2016 
Kommunstyrelsen § 253/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2017, plan åren 2018 
och 2019 fastställs. Bilaga 
 
_____  
 

  



B A L A N S R Ä K N I N G
Utfall Rev.bud. Budget Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 308 500 367 700 388 200 407 700 427 200
Finansiella tillgångar 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 338 200 397 400 417 900 437 400 456 900

Fordringar 54 200 54 200 54 200 54 200 54 200
Kortfristiga placeringar 40 000 17 000 17 000 0 0
Likvida medel 86 800 31 700 1 900 -9 600 -36 800
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 181 000 102 900 73 100 44 600 17 400

SUMMA TILLGÅNGAR 519 200 500 300 491 000 482 000 474 300

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER
Eget kapital vid årets början 9 800 32 600 40 200 48 200 56 200
Årets förändring av eget kapital 22 800 7 500 8 000 8 000 8 100
EGET KAPITAL 32 600 40 100 48 200 56 200 64 300

Pensionsavsättning 244 800 223 300 209 900 200 900 193 100
Andra avsättningar 33 000 28 100 24 100 16 100 8 100
AVSÄTTNINGAR 277 800 251 400 234 000 217 000 201 200

Långfristiga skulder 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000
Kortfristiga skulder 189 800 189 800 189 800 189 800 189 800
SKULDER 208 800 208 800 208 800 208 800 208 800

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 519 200 500 300 491 000 482 000 474 300

Soliditet 6% 8% 10% 12% 14%

Borgensförbindelser 94 400 94 400 96 600 96 600 96 600



R E S U L T A T R Ä K N I N G
Utfall Rev.bud. Budget Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter 219 200 215 000 217 000 219 000 219 000
Verksamhetens kostnader -912 900 -936 600 -972 400 -977 300 -978 900
Avskrivningar -22 300 -23 000 -23 000 -24 000 -24 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -716 000 -744 600 -778 400 -782 300 -783 900

Skatteintäkter 466 900 494 000 515 000 538 000 561 000
Generella statsbidrag och utjämning 280 800 267 000 285 000 270 000 249 000
Finansiella intäkter 800 100 500 500 500
Finansiella kostnader -9 700 -9 000 -14 100 -18 200 -18 500
ÅRETS RESULTAT 22 800 7 500 8 000 8 000 8 100



K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S

Utfall Rev.bud. Budget Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat 22 800 7 500 8 000 8 000 8 100
Justering för avskrivningar 22 300 23 000 23 000 24 000 24 000
Justering för pensionsavsättning 5 300 4 700 4 200 8 900 10 800
Just. för ökning andra avsättningar 6 300 0 0 0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster som ingår i Årets resultat -2 100 0 0 0 0
Långfristigt inkomstförskott -100 -100 -100 -100 -100

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital 54 500 35 100 35 100 40 800 42 800

Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr. 10 600 0 0 0 0
Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder 19 200 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 84 300 35 100 35 100 40 800 42 800
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i fastigheter o inventarier -39 200 -62 200 -23 500 -23 500 -23 500
Investering i bredband -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Invest.bidrag fastigheter o inventarier 16 000 0 0 0 0
Försäljning av fastigheter o inventarier 400 0 0 0 0
Investering i aktier o andelar -5 700
Försäljning aktier o andelar 400 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -28 100 -82 200 -43 500 -43 500 -43 500
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utlåning
Upplåning
Minskning p g a överföring till pensionsstiftelse* -20 100 -10 100 0 0 0
Minskn p g a pensionsutbetalningar -19 000 -16 100 -17 500 -17 900 -18 500
Minskn p g a utbetalning andra avsättningar -4 600 -4 900 -4 000 -8 000 -8 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -43 700 -31 000 -21 400 -25 900 -26 500

Årets kassaflöde 12 500 -78 100 -29 800 -28 500 -27 200
Likvida medel vid årets början 114 300 126 800 48 700 18 900 -9 600
Likvida medel vid årets slut 126 800 48 700 18 900 -9 600 -36 800

Förändring i kassaflöde 12 500 -78 100 -29 800 -28 500 -27 200

*) Belopp exkl löneskatt 24,26%
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§ 101 Dnr 2016.327 041 

Utdebitering 2017 

Utdebiteringen för 2016 är 22:72 per skattekrona.  
 
Rambeslut för 2017 är tagen med en höjning av skattesatsen med 50 öre 
till 23:22 per skattekrona. 
 
Ekonomichefen föreslår att utdebiteringen för 2017 fastställs till 23:22 per 
skattekrona.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 207/2016 
Kommunstyrelsen § 261/2016 
 
Yrkanden 

* Susanne Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
* Göran Espmark (C) yrkar att utdebiteringen 2017 blir oförändrad. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Susanne Hanssons yrkande och Göran 
Espmarks yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Susanne Hanssons yrkande. 
 
Omröstning 

Omröstning begärs. 
 
Följande omröstningsproposition fastställs. 
 
Den som stöder Susanne Hanssons yrkande röstar ja. Den som stöder  
Göran Espmarks yrkande röstar nej.  
 
Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 13 nej-röster (se omröstnings-
lista). Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Utdebiteringen för 2017 fastställs till 23:22 per skattekrona.  
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§ 101 forts. 

Reservationer 

Göran Espmark (C), Mats Gärd (C), Magnus Svensson (C), Ragnar Lif (C), 
Britt-Inger Roos (C), Simon Högberg (M), Åse Ehnberg (M), Herman 
Holmquist (M), Lars-Eric Bergman (M), Mikael Säbom (RD), Hans Elm-
bjer (SD), Sven-Ingvar Eriksson (SD), och Göran Edman (RD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Göran Espmarks yrkande. 
 
_____  
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§ 102 Dnr 2016.318 042 
 
Delårsrapport januari-augusti 2016 för Jämtlands Räddnings-
tjänstförbund 

Delårsrapport januari-augusti 2016 har upprättats för Jämtlands Rädd-
ningstjänstförbund. 
 
Revisorerna har granskat delårsrapporten.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 193/2016 
Kommunstyrelsen § 249/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Delårsrapporten godkänns. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
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§ 103 Dnr 2016. 320 175 
 
Revidering av avgift för tillståndsprövning hantering av  
explosiv vara 

Då en förändring av nomenklaturen inom ramen för lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) skett behöver presentationen av 
avgifterna för tillståndsprövning hantering av explosiv vara revideras. 
Detta så att benämningarna som används där stämmer överens med de 
benämningar som finns i lag, förordning, föreskrifter och beslut som 
meddelas med stöd av lagen och förordningen samt räddningstjänstens 
blanketter, beslut och dylikt.  
 
Revideringen handlar inte om någon förändring av själva taxan  
(900 kr/timme) utan endast om en förändring i presentationen av olika 
typ-ärenden. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 194/2016 
Kommunstyrelsen § 250/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Ny presentation av avgifterna för tillståndsprövning hantering av explo-
siv vara fastställs enligt bilaga. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
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§ 104 Dnr 2016.322 600 
 
Revidering av kultur- och fritidsplanen 

Nuvarande kultur- och fritidsplan, fastställd i kommunfullmäktige den  
4 april 2014, § 19, har en gilltighetstid till och med 2016. Utifrån detta 
måste planen ses över och revideras.  
 
Barn-, kultur-, och utbildningsnämnden har den 22 september 2016, § 104, 
beslutat att godkänna upprättat förslag till revidering av planen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 195/2016 
Kommunstyrelsen § 251/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Den reviderade kultur- och fritidsplanen fastställs. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden  
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Kultur- och fritidsplan 2017 - 2019 
 
Innehållsförteckning 
1. Inledning 
2. Inriktningsmål kultur- och fritidsavdelningen 
3. Nuläge i Strömsunds kommun 
4. Övergripande mål 
5. Anläggningar och lokaler 
6. Friluftsliv och fritidsverksamhet 
7. Stöd till studieförbund 
8. Allmän kulturverksamhet och kulturminnesvård 
 
1. Inledning 
 
Strömsunds kommun är en kommun i Jämtlands län i landskapen Jämt-
land och Ångermanland. Kommunen har en areal på 10 567 km², och är 
således en av landets största. Centralort i kommunen är Strömsund.  
Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands åtta kommuner. 
Vi gränsar mot Östersund i söder och mot den västerbottniska och 
norska fjällvärlden i norr. De goda möjligheterna till friluftsliv, jakt och 
fiske är av stor betydelse för kommunens flickor och pojkar, kvinnor 
och män.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden vill verka för en god livskvalitet 
för kommunens innevånare, oavsett kön, samt skapa förutsättningar för 
en levande kultur och en aktiv fritid som stimulerar och utvecklar för-
mågan till delaktighet i en föränderlig värld. En viktig del i detta är att 
säkerställa ett varierat kultur- och fritidsutbud för alla åldrar.  
 
Kultur- och fritidsverksamhet kan bedrivas dels i kommunal regi, dels 
genom föreningar, kyrkor, kooperativ, eller i andra former. Verksamhet 
för unga flickor och pojkar prioriteras.  
 
Biblioteksplan finns i separat dokument. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har till uppgift att stödja, främja 
och samordna kultur- och fritidsintressen samt ungdoms- och idrotts-
verksamhet i kommunen.  
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Nämnden ska verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och anläggningar samt yttra sig om utsmyckning 
av offentliga platser och byggnader.  
 
Nämnden har ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet och 
kommunala kulturskolan.  
 
 ur barn-, kultur- och utbildningsnämndens reglemente  
 
2. Inriktningsmål kultur- och fritidsavdelningen 
 
• Stöd ska ges till föreningar 

• Stöd ska ges till studieförbund verksamma i kommunen 

• Skapa mötesplatser för ungdomar i Strömsunds kommun 

• Skapa läslust hos flickor och pojkar 

• Tillhandahålla möjligheter till motion och rekreation 

 
Biblioteksverksamheten ska utvecklas så att tillgängligheten ökas och 
en större utåtriktad verksamhet till förskolor och skolor är angeläget. 
 
3. Nuläge i Strömsunds kommun 
 
Bibliotek  

I kommunen finns ett huvudbibliotek som är integrerat med gymnasie-
skolan, samt fyra filialer varav några är integrerade med skolan. Till 
detta finns även en verksamhet som benämns ”Bokbilen” som är en 
service för övriga orter i kommunen.  
 

Idrottsanläggningar och – aktiviteter  

Det är väl tillgodosett med idrottsanläggningar runt i vår kommun. Det 
finns idrottsplatser, tennisbanor, sporthallar, gymnastiksalar, elljusspår, 
ishallar och slalombackar. I kommunen finns dessutom ridanläggning 
och skyttehall samt två 9 håls golfbanor. De flesta av dessa anläggning-
ar drivs av föreningar med bidrag från kommunen.  
 
Föreningsverksamhet  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden fördelar bidrag till kommunens 
föreningar. Kultur- och fritidsavdelningen har en särskild prioritering 
att tillvarata och utveckla barn- och ungdomsverksamhet, andelen unga 
flickor och pojkar som engagerar sig i föreningslivet ska öka.  
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Kulturskola  

Strömsunds kommunala kulturskola ger undervisning på ett flertal in-
strument och andra konstarter såsom dans, drama och foto/film för de 
flickor och pojkar som är elever i kommunens skolor.  
 
Lokala variationer förekommer p.g.a. lärarnas olika specialområden, 
men målet är detsamma.  
 
Där det är möjligt ger vi också undervisning i sång och körsång. Vi 
strävar också efter utökat ensemble-/orkesterspel.  
 
Kulturskolan är avgiftsfri  
 

Badverksamhet  

Det finns simhallar i Hammerdal, Strömsund, Hoting och Gäddede. 
Dessa är normalt öppna under skolterminerna höst och vår och besöken 
är avgiftsfria.  
 

Allmän kultur  

Inom kommunen finns flera kulturföreningar, bl.a. kan nämnas hem-
bygdsföreningar, musikföreningar, dansföreningar samt föreningar 
inom konst och hantverk, dessutom ett flertal övriga ideella föreningar.  
 
Utställningsmöjligheter finns i biblioteken samt bland konstföreningar-
na.  
 

Stipendium  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden delar årligen ut kultur- samt le-
darstipendium.  
 
Strömsunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och upp-
muntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden såsom 
litteratur – musik – konst – teater – koreografi – foto och film – konst-
hantverk – hembygdsverksamhet – journalistik och andra därmed jäm-
förbara områden. Stipendiaten ska vara bosatt inom Strömsunds kom-
mun.  
 
Strömsunds kommuns ledarstipendium utdelas till ledare som är bosatt 
inom Strömsunds kommun och under flera år gjort framstående frivil-
ligt arbete inom ideell förening eller organisation inom kommunen.  
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Barn- kultur- och utbildningsnämndens stipendium till Hans-Erik 
Dahlgrens minne, delas ut årligen till en tidigare elev på Kultur/musik-
skolan i Strömsunds kommun, och som nu är heltids eller deltids pro-
fessionella kulturutövare.  
 
För alla stipendierna gäller att vi gärna ser en jämn fördelning mellan 
könen.  
 
Öppen ungdomsverksamhet  

I Strömsunds kommun är den öppna ungdomsverksamheten bedriven i 
kommunal regi och av föreningar. Verksamheterna utövas både i 
kommunalt ägda fastigheter samt i föreningslokaler.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden vill stödja och uppmuntra lo-
kala initiativ för bra, regelbunden och drogfri verksamhet som riktar sig 
till alla ungdomar, flickor och pojkar.  
 

Studieorganisationer/förbund  

Kommunen har flera aktiva studieorganisationer/förbund. Barn-, kul-
tur- och utbildningsnämnden ger ekonomiskt bidrag till denna verk-
samhet. Detta för att stärka och utveckla demokratin och göra det möj-
ligt för människor oavsett kön att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen, samt att bidra till att 
bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.  
 
Fonder  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden handlägger även de fonder som 
ligger inom deras verksamhetsansvar.  
 

Övergripande mål  
 
•  Att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen och därmed 

bidra till att skapa en bättre samhällsmiljö som ger kommunen en 
ökad attraktionskraft för boende och företagande.  

•  Att stärka kulturell mångfald, gemenskap och en lokal identitet och 
stimulera kvinnor och män i alla åldrar att utöva sin yttrandefrihet 
och delta i den demokratiska processen.  

•  Att stimulera flickor, pojkar, kvinnor och män till fysisk aktivitet ge-
nom att erbjuda tillgång till ett brett och varierat utbud av fritidsak-
tiviteter.  

•  Att flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning ska 
kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter på sina villkor.  
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•  Att skapa förutsättningar för flickor och pojkar till en drogfri fritids-

miljö.  

•  Att skapa mötesplatser för unga flickor och pojkar.  

•  Att skapa läslust hos barn och unga flickor och pojkar.  

•  Att kulturskolan genom olika projekt möjliggör att införa 
konst/bild/form. 

 
5.  Anläggningar och lokaler  
 

Mål  

•  Se till att öka föreningsmedverkan i skötsel och drift av lokaler och 
anläggningar.  

•  Anläggningar och lokaler ska vara tillgängliga för flickor och pojkar, 
kvinnor och män med funktionsnedsättning.  

•  Vid fördelning av anläggnings- och driftsbidrag tas hänsyn till till-
gänglighet för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktions-
nedsättning samt även hänsyn ur ett jämställdhetsperspektiv mellan 
könen.  

•  Anläggningar och lokaler ska ha en bra geografisk spridning i kom-
munen.  

•  Att stödja och främja goda miljöer för flickor och pojkar, kvinnor och 
män.  

 
Åtagande  

•  Att kommunen lämnar driftsbidrag till föreningar som driver an-
läggningar och lokaler.  

•  Att driftsbidrag och anläggningsbidrag fördelas utifrån ett genusper-
spektiv.  

•  Bidrag ska fördelas med en bra geografisk spridning.  

•  Aktivt arbeta för att stödja föreningar som vill driva mötesplatser för 
unga. 

 
Villkor  

• Kommunen har ett gott samarbete med föreningslivet.  
 
Säkerställan  

Årlig inventering och redovisning av anläggningar och lokaler som får 
bidrag, där även tillgänglighet ska finnas med i redovisningen.  
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Begära in verksamhetsberättelser från det kommunala allaktivitetshuset 
och från de mötesplatser för ungdomar som kommunen lämnar bidrag 
till. Dessa bör innehålla redovisning av antalet deltagare, aktiviteter, 
öppethållande, könsfördelning etc.  
 

6.  Friluftsliv och fritidsverksamhet  
 
Alla flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett ålder, kan idrotta och 
motionera i kommunen. Det finns möjlighet till många olika motions-
former.  
  
Idrottsplatser och -hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- 
och grönområden erbjuder flickor och pojkar, kvinnor och män möjlig-
het till idrott, motion och friluftsliv för främjande av en god hälsa. 
Standard, service och utformning anpassas så långt som möjligt efter 
brukarnas önskemål.  
 
Föreningarna använder idrottsplatserna för sin organiserade verksam-
het och får ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsidrott enligt bidrags-
regler samt subventionerade taxor och avgifter.  
 
Många av aktiviteterna inom ramen för friluftsliv är av mycket stort in-
tresse för besökare och turister, vilket också främjar en utvecklad natur-
turism i Strömsunds kommun. En styrka i kommunen är att det är en-
kelt att få ett rikt friluftsliv i skog, mark och sjöar.  
 
För kommunens alla flickor och pojkar, kvinnor och män är badanlägg-
ningarna i kommunen en naturlig träffpunkt. 
Badanläggningarna erbjuder allmänhet, skolor, förskolor och förenings-
liv goda förutsättningar för friskvård, bad, vattengymnastik, simskola 
och simidrott.  
 
Mål  

•  Att kommunala friluftsområden, spår och strövområden även i fram-
tiden finns tillgängliga för alla, oavsett kön och ålder.  

•  Att breddidrotten prioriteras.  

•  Att öppettiderna är anpassade för såväl motion, träning som tävling.  

•  Att lokaler och anläggningar håller hög kvalitet.  

•  Att förutsättningar skapas för flickor och pojkar, kvinnor och män 
med funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter och ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv.  

•  Att flickor och pojkar idrottar på lika villkor. 
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•  Att förskolor och skolor får tillgång till anläggningarna under skol-

tid.  

•  Att flickor och pojkar under hela sin tonårstid uppmuntras att delta i 
idrott och motion.  

•  Att ge stöd till verksamheter för unga flickor och pojkar.  

•  Att dela ut ledarstipendium till föreningsledare.  

•  Att kvinnor och män stimuleras att röra på sig så folkhälsan förbätt-
ras.  

•  Att framförallt tillgodose unga flickors och pojkars behov av me-
ningsfulla aktiviteter i en drogfri miljö, oavsett språklig och kulturell 
bakgrund.  

Åtagande  

•  Stötta föreningar som arbetar med området frilufts-
liv/fritidsverksamhet.  

•  Att bevilja bidrag till föreningar som bedriver verksamheter enligt 
grundvillkoren i de av Strömsunds kommuns antagna bestämmelser.  

•  Öka möjligheterna till att under alla årstider utöva ett aktivt frilufts-
liv/fritidsverksamhet så att detta ger en bättre folkhälsa.  

 

Villkor  

Att kommunen har ett gott samarbete med föreningslivet.  
 
Säkerställan  

Årlig rapport från de föreningar som arbetar ideellt med skötsel av spår 
och strövområden.  
 
Årlig sammanställning av lokalt aktivitetsstöd för överblick mellan 
flickor och pojkar i olika lokaler/anläggningar.  
 

7.  Stöd till studieförbund 
 
Studieförbundens grundläggande uppgift är att stå för demokrati och 
lika rättigheter, att möjliggöra för individer och grupper att förbättra 
sina livsvillkor och att på olika sätt stärka sin delaktighet i samhället, 
detta oavsett kön.  
 
Bidragsgivning ska ge frihet för studieförbunden att själva forma sina 
mål och sin verksamhet.  
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Bidrag ges som ett ramanslag för kalenderår till av Folkbildningsför-
bundet godkänt studieförbund, som vid utbildningstillfället bedriver 
fortbildningsverksamhet i kommunen.  
 

Mål  

•  Att genom stöd till studieförbunden ge kommuninvånarna oavsett 
kön, möjlighet att delta i dessas verksamhet.  

•  Att ge möjlighet att i demokratiska former bedriva och främja folk-
bildning och kulturverksamhet av god kvalitet till flickor och pojkar, 
kvinnor och män i kommunen, utifrån respektive studieförbunds 
idéburna profil.  

 
Åtagande  

•  För att erhålla bidrag gäller de motiv, definitioner och kriterier som 
fastställs av Folkbildningsrådet.  

 
Bidrag till studieförbunden består av tre delar  

Grundbidrag – fördelas enligt respektive studieförbunds relativa andel 
av totalbidraget till studieförbunden föregående år. Grundbidraget ut-
gör den större delen av totalbidraget.  
 
Volymbidrag – fördelas i relation till varje studieförbunds andel av det 
totala antalet deltagartimmar, det mått i vilket alla studiecirklar, kul-
turarrangemang och övriga folkbildningsverksamhet sammanräknas.  
 
Fördelningen beräknas på det senaste redovisade verksamhetsåret.  
 
Målgruppsbidrag – riktat bidrag för verksamhet som riktar sig till stu-
derande i basämnen, arbetslösa, funktionsnedsatta och invandrare eller 
i andra grupper som barn-, kultur- och utbildningsnämnden prioriterar.  
 
Bidraget fördelas i relation till varje studieförbundets andel av redovi-
sade deltagartimmar i verksamhet för angivna målgrupper.  
 

Villkor  

För att erhålla bidrag måste studieförbunden lämna in ansökan. I ansö-
kan ska framgå angivna mål för egen verksamhet, plan för utvärdering 
och uppföljning av denna samt verksamhetsberättelse. Till berättelsen 
bifogas sammanställning över verksamhetens omfattning i Strömsunds 
kommun.  
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Säkerställan  

Studieförbunden ska årligen skicka in kopia på verksamhets- och revis-
ionsberättelse samt balansräkning till kultur- och fritidsavdelningen.  
 
Antal deltagare av olika kön ska redovisas.  
 
Barn-, kultur och utbildningsnämnden kallar studieförbunden till över-
läggningar minst en gång per år. Dessa överläggningar bör eftersträva 
att finna en lokalt förankrad folkbildningssyn i en dialog mellan studie-
förbunden och kulturpolitiskt ansvariga i kommunen.  
 
Kontroller kan utföras genom kultur- och fritidsavdelningen. 
 
För detta ändamål ska studieförbundet spara och tillhandahålla de 
handlingar som kan styrka riktigheten av de uppgifter som lämnats 
som grund för ansökan om bidrag de senaste fyra åren.  
 

8.  Allmän kulturverksamhet och kulturminnesvård  
 
Det konstnärliga skapandet, på både professionell och amatörmässig 
nivå, gestaltas bland annat i: litteratur, dans, musik, bild, arkitektur och 
formgivning. Inom det konstnärliga skapandet bearbetas, förstås och 
ifrågasätts olika aspekter av det kulturella samhället. Det konstnärliga 
skapandet har därför blivit själva sinnebilden för vad vi kallar kultur 
och är grunden till mycket kulturkonsumtion.  
 
Kulturarvet  

Kulturarvet är de olika spår som finns kvar från vår tidigare kultur-
historia, däribland den samiska kulturhistorien. Vårt gemensamma kul-
turarv är mycket mer än föremål och kulturmiljöer. Kulturarvet inbe-
griper också traditioner och värderingar, religion och livsåskådningar 
som finns i vårt minne och återspeglas i visor, brev, böcker med mera.  

Inom vårt gemensamma kulturarv ryms även spåren efter fysiska akti-
viteter såsom sport och friluftsliv. Denna väv av minnen, idéer, konst-
verk och konkreta föremål samt platser och byggnader är vårt gemen-
samma kulturarv. Den nationella politikens ambition har varit att för-
söka använda kulturarvet i nya sammanhang för att det inte ska glöm-
mas bort och gå förlorat. Det är också viktigt att se kulturarvet som en 
spegel av samhället. Uppdraget är att vårda och bevara men också var-
samt bruka kulturarvet.  
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Mål  

•  Att ge kommunens flickor och pojkar, kvinnor och män möjlighet att 
ta del av kulturaktiviteter av hög kvalitet. Särskilt äldre kvinnor och 
män i kommunen måste också få möjlighet till kulturupplevelser, där 
är geografisk närhet speciellt viktig.  

•  Att stödja flickors och pojkars egna aktiviteter inom teater, musik, 
dans, bild, litteratur och annan konstnärlig verksamhet.  

•  Kulturevenemang som anordnas i samverkan mellan olika aktörer 
lokalt och regionalt ska uppmuntras och ska också prioriteras.  

•  Utbudet av kulturevenemang ska präglas av mångfald, där ibland 
den samiska kulturen, och stimulera till kulturmöten över generat-
ions- och kulturgränser.  

•  Att dela ut kulturstipendium för att stödja och uppmuntra förtjänst-
full kulturell verksamhet 

•  Kulturarrangemang bör marknadsföras på kommunens hemsida.  

•  Bevara, levnadsgöra och öka intresset för kulturarvet och den lokala 
kulturen.  

 

Åtagande  

•  Att kulturevenemang görs tillgängliga i hela kommunen.  

•  Att samverka med och stötta föreningslivet, och genom årliga före-
ningsträffar vara en samarbetspartner med kommunens föreningar.  

•  Att ha god kontakt med organisationer som företräder flickor och 
pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. 

•  Att den kommunala kulturskolan fortsätter att vara en kulturskola 
med flera kulturinriktningar. Samt att denna även ska ses som en re-
surs i kommunens kulturliv.  

•  Att kulturveckan vecka sex varje år, fortsätter att utvecklas och att 
den berör hela kommunen samt innehåller olika kulturyttringar.  

•  Samarbete mellan Länskulturen, Estrad Norr och Länsmu-
seet/Jamtli, men även över läns-/riksgräns när möjlighet ges.  

•  Skyltning med samiska namn på biblioteken.  

•  Stötta kulturarrangemang genom bidrag och även arrangera egna.  

•  Att genom samarbete med kommunens andra förvaltning-
ar/avdelningar marknadsföra våra kultur- och idrottsarrangemang.  

•  Att vårda minnet av vårt kulturarv.  
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Villkor  

Kommunen har ett aktivt samarbete med föreningarna.  
 
Säkerställan  

Minst två nämndsammanträden enbart med ärenden inom kultur- och 
fritidsverksamheten årligen.  

Årlig uppföljning av kulturevenemang.  

Årliga redovisningar från föreningar som ansöker om bidrag.  

Kultur- och fritidsavdelningen bör ha god kontakt med kommunens 
tillgänglighetsråd. 
 
Bibliotek och media  

Se upprättad biblioteksplan.  
 
Kulturskola  

Kulturskolan ska vara ett nav i kommunens musik och kulturliv.  

Eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga till kreativt skapande 
och att de får ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud 
och kan utveckla och använda sina kunskaper och erfarenheter i så 
många uttrycksformer som möjligt som musik, dans, drama, bild och 
övrig skapande verksamhet. Det viktigaste målet är att glädjen och lus-
ten ska stimuleras, så att den obligatoriska skolan kan kännas lättare. 
 
Mål  

•  Att bedriva estetisk skapande verksamhet till flickor och pojkar från 
åk 3 i grundskolan till åk 3 i gymnasiet.  

•  Förberedande undervisning genomförs i helklass regelbundet senast 
i åk 2.  

•  Det är av stor vikt att dagens flickor och pojkar får möjlighet att lära 
sig även andra kulturyttringar såsom dans och bildkonst.  

•  Det är av absolut största vikt att kulturskolan har en aktiv utåtriktad 
verksamhet. Kulturskolan bör kunna representera kommunen i olika 
sammanhang med olika framträdanden. Gärna vid andra kommu-
nala verksamheter som särskilda boenden för äldre. 

* Kulturskolan deltar vid skolavslutningar, lucia och nationaldagen.  
 
Åtagande  

•  Att kulturskolan ska ha minst 35 % av eleverna mellan åk 3-9 an-
mälda i kulturskolan. 
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•  Att senast i åk 2 ska samtliga flickor och pojkar erbjudas musiklek 

regelbundet.  

•  Att kulturskolan ska ha minst 35framträdanden av något slag under 
varje läsår, gärna vid andra kommunala verksamheter som särskilda 
boenden för äldre osv.  

•  Att kulturskolan deltar vid skolavslutningar, lucia och nationalda-
gen.  

 
Villkor  

Att elever och föräldrar är nöjda med verksamheten.  
 
Säkerställan  

Redovisning i december om antalet anmälda flickor och pojkar i kultur-
skolan åk 3-9 årligen.  
 
Rapport av framträdanden av kulturskolan under året redovisas i de-
cember för föregående läsår, uppdelat på flickor och pojkar.  
Föräldra- och elevenkät genomförs årligen och redovisas i april, uppde-
lat på flickor och pojkar.  
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§ 105 Dnr 2016.328 600 
 
Begäran om tilläggsanslag 

Socialnämndens verksamhet har under 2016 drabbats av oförutsedda  
extra ordinära kostnader inom bland annat Personlig Assistans, Elev-
hemsplaceringar och Individ- och familjeomsorgen. En extra lönesatsning 
för undersköterskor i årets avtalsförhandlingar med Kommunal, överta-
gande av beredskap från Region Jämtland Härjedalen och extra administ-
rativ personal inom IFO har inneburit oförutsedda kostnader. 
 
Sammanställning extra ordinära kostnader 2016: 
 
• Nytt löneavtal Kommunal  1,5 mnkr 
• Personlig assistans   1,0 mnkr 
• Elevhemsplaceringar   1,5 mnkr 
• Placeringar Individ och familjeomsorgen  2,2 mnkr 
• Extra administrativ personal IFO  800 tkr 
• Övertagande av beredskap regionen  500 tkr 
• Verksamhetsresor dagverksamhet  350 tkr 
 
Socialnämnden beslutade den 22 september 2016, § 114, att hos kommun-
fullmäktige begära tilläggsanslag motsvarande det prognostiserade un-
derskottet per den 31 augusti på 4 578 000 kronor. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 208/2016  
Kommunstyrelsen § 262/2016 
 
Yrkanden 

* Susanne Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
* Göran Edman (RD) yrkar att kommunfullmäktige tillstyrker tilläggsan-
slag till socialnämnden med 4 570 000 kronor och medel tas ur det extra 
statsbidraget kommunen blivit tilldelad. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Susanne Hanssons yrkande och Göran 
Edmans yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Susanne Hanssons yrkande. 
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§ 105 forts. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 
 
Följande omröstningsproposition fastställs. 
 
Den som stöder Susanne Hanssons yrkande röstar ja. Den som stöder  
Göran Edmans yrkande röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 4 nej-röster (se omröstningslista). 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens för-
slag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås. 
 
2. Socialnämnden uppmanas att hålla sig inom befintlig budgetram 2016 

och se över möjligheter till omfördelning inom ramen. 
 
Reservation 

Göran Edman (RD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yr-
kande. 
 
_____  

 
Beslutsexp 
Socialnämnden 
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§ 106 Dnr 2016.307 113 
 
Avsägelse från Peter Dahlstedt (SD) av de kommunala 
uppdragen 
 
Peter Dahlstedt (SD) avsäger sig de kommunala uppdragen. 
 
Beredning 

Valutskottet § 26/2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Peter Dahlstedt 
Socialnämnden 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
Löner 
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§ 107 Dnr 2016.307 113 
 
Val av ledamot i barn-, kultur- och utbildningsnämnden för 
tiden intill den 31 december 2018 efter Peter Dahlstedt (SD) 
 
Beredning 

Valutskottet § 27/2016 
 
Valutskottets förslag till kommunfullmäktige 

1. Hans Elmbjer (SD), Hammerdal, utses som ledamot i barn-, kultur- och 
utbildningsnämnden för tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 16 november 2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Hans Elmbjer 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
Löner 
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§ 108 Dnr 2016.307 113 
 
Val av ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter Peter Dahlstedt (SD) 
 
Beredning 

Valutskottet § 28/2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mikael Säbom (SD), Kärrnäset, utses som ersättare i socialnämnden för 
tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Beslutet gäller tills vidare. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Mikael Säbom 
Socialnämnden 
Löner 
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§ 109 Dnr 2016.334 311 

Medborgarförslag om ”Trevligare centrum” 

Sölve Lundin, Strömsund, har den 11 oktober 2016, kommit in med ett 
medborgarsförslag om ett trevligare centrum. Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
 
 
 

  



”Medborgarförslag”. 
Ett Trevligare Centrum. 
Jag tycker det är lite tråkigt att det torg/centrum vi har i Strömsund, är en parkeringsplats.  
Jag skulle vilja se att vi får ett modernt torg/centrum som det ser ut i övriga städer och samhällen  
 
Ett Vattudalstorg som en trevlig mötesplats där folk träffas, där det är liv och rörelse, där det är, 
soffor, bänkar, fontän, blommor, träd, försäljning, uteservering. Och ibland uppvisningar och 
uppträdanden, 
 
Att parkeringsplatsen på Vattudalstorget byter plats med fontänparken och Parken blir en 
parkeringsplats liknande den parkering som finns vid "Uno-X".  
Att stolparna som står mot "Simonsonshuset" flyttas ner så det gränsar av och stänger av för trafik 
mot den körfältet. Att den "högra körfilen" finns kvar så att det går att köra ut mot Tobaksaffären 
och mot Apoteket., resten av Torget "spärras av" med stolpar eller annat så bilar inte kan köra in på 
torget. De parkeringsplatser som finns mot "Hörnethuset" kan användas till handikappsparkeringar. 
 
Detta skulle göra att Simonssons skulle kunna flytta sin uteservering/cafeteria på framsidan. 
Soffor, bänkar, blomsterlådor, fontän, träd, skulle göra det till ett trevligt och levande 
Torg/Strömsunds Centrum, detta skulle också öppna för mer "torghandel" och "matförsäljning".    
Att man flyttar över det som går från fontänparken till Vattudalstorget, det skulle också göra att ytan 
utanför Coop, passar in ännu bättre, och torget känns större.   
 
Att parkeringsplatsen hamnar i "fontänparken" är dock ett rimligt gångavstånd till samtliga butiker i 
Stömsund  
Mvh 
Sölve Lundin 
 
(Bilder på Torg) 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Karta) 
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§ 110  
 
Delgivningar 
 
a) Rapportering från socialnämnden § 107/2016 enligt 16 kap 6 f § soci-

altjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt enligt 
28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verk-
ställda beslut enligt 9 § LSS. 

 
b) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 20 september 2016 beslutat att 

utse Hans Elmbjer som ny ledamot för Sverigedemokraterna fr.o.m. 
 den 20 september 2016 efter Peter Dahlstedt. Som ny ersättare utses  
 Kjell Wikberg. 
 
c)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov t.o.m.  
 KF § 94/2016: 
 
 Budget 2016  1 050 000:-  

 Utdelat *  - 1 013 000:-  
 
 Återstår  37 000:-  
 
*)  Överskott turismen: 512 tkr 
 ÖF skuldrådgivning: 230 tkr 
 KLF ombudgetering drift: 271 tkr 
 
 
e)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel från det extra statsbidraget 
 
 Extra statsbidrag (exkl. bidrag  27 901 000:- 
 från Skolverket 3 818 000:-) 

 Fördelat enl. KF § 7/2016  -16 950 000:- 
 Byte av ytskikt Folkets Hus  - 200 000:- 
 Upprustning av SAGA  - 750 000:- 
 Proj. medfinans ansökan AMIF  - 500 000:- 
 Inventarier förskolor  - 500 000:- 
 Konstgräs IFK Kyrktåsjö  - 300 000:- 
 Utökning feriearbeten  - 700 000:- 
 Asfaltering Järnvägsg Hammerdal -1 500 000:- 
  
 Återstår av extra statsbidraget  6 501 000:- 
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§ 110 forts. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
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  § 101 §  105     §             
Nr Namn Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 

 Ledamot          
1 Susanne Hansson (s) X     X           

2 Göran Bergström (s) X     X           

3 Lars Andreasson (s) X     X           

4 Lennart Oscarsson (s) X     X           

5 Petra Monwell (s) X     X           

6 Ardis Lindman (s) 
 

X     X           

7 Malin Axelsson (s)                   

8 Roger Sannemo (s) X     X           

9 Karin Näsmark (s) X     X           

10 Morgan Olsson (s) X     X           

11 Lena Johansson (s) X     X           

12 Bengt Bergqvist (s) X     X           

13 Angelica Johannesson (s)                   

14 Lars-Åke Knutsson (s) X     X           

15 Elisabeth Lindholm (s)                   

16 Kjell Carlsson (s) X     X           

17 Ida Collin (s) X     X           

18 Göran Espmark (c)   X   X           

19 Mats Gärd (c)   X   X           

20 Magnus Svensson (c)   X   X           

21 Ragnar Lif (c)   X   X           

22 Britt-Inger Roos (c)   X   X           

23 Simon Högberg (m)   X   X           

24 Åse Ehnberg (m)   X   X           

25 Lars-Eric Bergman (m)   X   X           

26 Marina Wahlström (m)                   

27 Peter Frost (v)                   

28 Kerstin Sjöberg (v) X     X           

29 Gert Norman (v) X     X           

30 Sven-Ingvar Eriksson (sd)   X     X         

31 Hans Elmbjer (sd)   X     X         

32 Lars Gustavsson (sd)                   
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  § 101 §  105     §             
Nr Namn Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 

33 Göran Edman (rd)   X     X         

34 Mona Bjurström (rd)                   

35 Greger Rönnqvist (mp) X     X           

 Ersättare          

1 Roger Kristofersson (s)                   

2 Marie Gabrielsson (s) X     X           

3 Carina Andersson (s) X     X           

4 Sara Edvardsson (s) X     X           

5 Kent Wassdahl (s)                   

6 Desirée Edin (s)                   

7 Bernth Nygren (s)                   

8 Christin Mattsson (s)                   

9 Verner Hammar (s)                   

10 Nils-Bengt Nilsson (c)                   

11 Eira Roos (c)                   

12 Lars Lif (c)                   

13 Håkan Berglund (m)                   

14 Herman Holmquist (m)   X   X           

15 Ylva Hansson Glantz (v)                   

16 Aron Kjellgren (v) X     X           

17 Mikael Säbom (sd)   X     X         

18 Kjell Wikberg (sd)                   

19 Kenneth Sjödin (rd)                   

20 Siv Johansson (rd)                   

21 Per Berglund (mp)                   

22 Göran Hellbergh (mp)                   
  21 13    30 4                   
                 
  Protokollsjusterare 
 
  Ordförande ............................................…… ............................................……….. 

  Ardis Lindman Lennart Oscarsson                
 
 Sekreterare ............................................…… ............................................………..         
  Lena Haglund Herman Holmquist                     
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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 Petra Monwell (s) Flyn  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  X    

11 Lena Johansson (s) Lövberga  X    

12 Bengt Bergqvist (s) Strömsund  X    

13 Angelica Johannesson (s) Strömsund      

14 Lars-Åke Knutsson (s) Lövberga  X    

15 Elisabeth Lindholm (s) Strömsund      

16 Kjell Carlsson (s) Hammerdal  X    

17 Ida Collin (s) Norråker  X    

18 Göran Espmark (c) Äspnäs  X    

19 Mats Gärd (c) Fyrås  X    

20 Magnus Svensson (c) Gåxsjö  X    

21 Ragnar Lif (c) Kyrktåsjö  X    

22 Britt-Inger Roos (c) Tjärnnäset  X    

23 Simon Högberg (m) Strömsund  X    

24 Åse Ehnberg (m) Strömsund  X    

25 Lars-Eric Bergman (m) Hoting  X    

26 Marina Wahlström (m) Strömsund      

27 Peter Frost (v) Strömsund      

28 Kerstin Sjöberg (v) Strömsund  X    

29 Gert Norman (v) Backe  X    

30 Sven-Ingvar Eriksson (sd) Kilen  X    

31 Hans Elmbjer (sd) Hammerdal  X    

32 Lars Gustavsson (sd) Lövberga      

33 Göran Edman (rd) Holmsund  X    

34 Mona Bjurström (rd) Strömsund      

35 Greger Rönnqvist (mp) Strömsund  X    
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 Ersättare     

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

2 Marie Gabrielsson (s) Ulriksfors  X    

3 Carina Andersson (s) Strömsund  X    

4 Sara Edvardsson (s) Hammerdal  X    

5 Kent Wassdahl (s) Tåsjö      

6 Desirée Edin (s) Strömsund      

7 Bernth Nygren (s) Strömsund      

8 Christin Mattsson (s) Ede      

9 Verner Hammar (s) Strömsund      

10 Nils-Bengt Nilsson (c) Backe      

11 Eira Roos (c) Strömsund      

12 Lars Lif (c) Kyrktåsjö      

13 Håkan Berglund (m) Gussvattnet      

14 Herman Holmquist (m) Strömsund  X    

15 Ylva Hansson Glantz (v) Strömsund      

16 Aron Kjellgren (v) Strömsund  X    

17 Mikael Säbom (sd) Kärrnäset  X    

18 Kjell Wikberg (sd) Öhn      

19 Kenneth Sjödin (rd) Rossön      

20 Siv Johansson (rd) Strömsund      

21 Per Berglund (mp) Backe      

22 Göran Hellbergh (mp) Strömsund      

 
 
 
 
 
 
 

 
    Protokollsjusterare 
 
 
Ordförande .................................................……… .................................................……… 
  Ardis Lindman  Lennart Oscarsson  
                   
 
Sekreterare .................................................……… .................................................……… 
  Lena Haglund  Herman Holmquist                     
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