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§ 66 

Information från ServaNet 

ServaNet informerar om möjligheter till utbyggnad av fiber i Strömsunds 
kommun. De har fått in förfrågningar från ett flertal byar i kommunen var 
av några har kommit långt i frågan. 
 
Strömsunds kommun behöver en sammanställning över läget i hela 
kommunen när det gäller fiber och bredband för att kunna göra priorite-
ringar inför det fortsatta arbetet med utbyggnad av fiber. 
 
ServaNet får i uppdrag att återkomma med en sammanställning över  
läget i kommunen samt olika konkreta alternativ för utbyggnad 
 
_____  
 

Justering (sign) 
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§ 67 Dnr 2014.68 130 

Program för inflyttning och integration 

Programmet för inflyttning och integration av nya kommuninvånare i 
Strömsunds kommun innehåller politiska ställningstaganden och mål, be-
skrivning av pågående regionalt och lokalt samarbete, beskrivning av ge-
nomfört arbete, statistik över befolkningsutvecklingen samt strategi för 
fortsatt arbete. 

Vi har alla ett gemensamt ansvar för arbetet med inflyttning och integra-
tion. Ansvaret ligger hos såväl förtroendevalda i nämnder och bolagssty-
relser som chefer och medarbetare i alla verksamheter.  

Inflyttnings- och integrationsarbetet riktar sig till alla, inrikes- och utrikes 
födda kvinnor och män, flickor och pojkar som flyttar till och bosätter sig 
i Strömsunds kommun oavsett varifrån de kommer. Syftet med integra-
tionsarbetet är att alla invånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i sam-
hällslivet och att mångfalden är en styrka som bidrar till att utveckla och 
förbättra Strömsunds kommun. 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige  
besluta: 

1. Upprättat förslag till program för fortsatt arbete med inflyttning och in-
tegration fastställs. 

 
2. Nämnder, inklusive kommunstyrelsen i egenskap av verksamhetsan-

svarig nämnd, och styrelser i kommunens bolag ska upprätta aktivi-
tetsplaner enligt strategin. 

 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen  
besluta: 

1. Upprättat förslag till aktivitetsplan för 2014 för framtids- och utveck-
lingsförvaltningen godkänns. 

 
2. Kommunledningsförvaltningen (KLF) och teknik- och serviceförvalt-

ningen (TSF) ska upprätta förslag till aktivitetsplaner. 
 
3. Aktivitetsplanerna för KLF och TSF redovisas till kommunstyrelsen 

under augusti 2014. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 35/2014 

Justering (sign) 
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§ 67 forts. Dnr 2014.68 130 

Yrkande 

Jan-Olof Andersson (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag med 
tillägget att program för inflyttning och integration kompletteras med en 
graf över befolkningsutvecklingen under punkt 10. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Anderssons yrkande och fin-
ner bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Upprättat förslag till aktivitetsplan för 2014 för framtids- och utveck-
lingsförvaltningen godkänns. 

 
2. Kommunledningsförvaltningen (KLF) och teknik- och serviceförvalt-

ningen (TSF) ska upprätta förslag till aktivitetsplaner. 
 
3. Aktivitetsplanerna för KLF och TSF redovisas till kommunstyrelsen 

under augusti 2014. 
 
4. Program för inflyttning och integration kompletteras med en graf över 

befolkningsutvecklingen under punkt 10. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Upprättat förslag till program för fortsatt arbete med inflyttning och in-
tegration fastställs. 

 
2. Nämnder, inklusive kommunstyrelsen i egenskap av verksamhetsan-

svarig nämnd, och styrelser i kommunens bolag ska upprätta aktivi-
tetsplaner enligt strategin. 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 

Justering (sign) 
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Program för inflyttning och integration 2014 - 2015 

Innehållsförteckning 
1. Inledning 
2. Nationellt mål för integrationspolitiken 
3. Politiska ställningstaganden och mål för Strömsunds kommun 
4. Regionalt och lokalt samarbete 
5. Arbete för ökad inflyttning från 2000 
6. Nyanlända barns introduktion 
7. Arbete och sysselsättning 
8. Inflyttarservice 
9. Flyktingmottagning 
10. Befolkningsutveckling under 10 år 
11. Strategi för fortsatt arbete 
 

1. Inledning 

Programmet för inflyttning och integration av nya kommuninvånare i 
Strömsunds kommun innehåller: 

• Politiska ställningstaganden och mål (avsnitt 2-3) 
• Regionalt och lokalt samarbete (avsnitt 4) 
• Beskrivning av genomfört arbete (avsnitt 5 – 9) 
• Befolkningsutveckling (avsnitt 10) 
• Strategi för fortsatt arbete (avsnitt 11) 
 
För att behålla eller öka antalet invånare i kommunen måste en inflytt-
ning ske. Var fjärde invånare är 65 år eller äldre. Födelsenettot är nega-
tivt, dvs. det är fler som dör än som föds. Vi behöver bli fler kvinnor 
och män, flickor och pojkar i kommunen för att stärka kompetensför-
sörjningen och behålla service och andra funktioner.  
 
Inflyttnings- och integrationsarbetet riktar sig till alla, inrikes och utri-
kes födda kvinnor och män, flickor och pojkar som flyttar till och bosät-
ter sig i Strömsunds kommun oavsett varifrån de kommer. Arbetet rik-
tar sig till både inrikes födda och utrikes födda (nyanlända). Syftet med 
integrationsarbetet är att alla invånare ska ha möjlighet att vara delakti-
ga i samhällslivet och att mångfalden är en styrka som bidrar till att ut-
veckla och förbättra Strömsunds kommun. Här kan föreningslivet, ide-
ella sektorn, studieförbund, företag och privatpersoner spela en viktig 
roll för att underlätta integrationen.
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2. Nationellt mål för integrationspolitiken 

Målet för integrationspolitiken i Sverige är lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.  
 

3. Politiska ställningstaganden och mål för Strömsunds 
kommun 

3.1 Politiska prioriteringar och mål, Strömsunds kommun 2014-2015 

Kommunfullmäktige har i juni 2013, fastställt politiska prioriteringar 
för åren 2014 till 2015:  

• Inflyttningen ska öka.  
• Ökad integration av nya kommuninvånare. 
• Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de 

kommunala arbetsplatserna.  
 
3.2 CEMRs deklaration för jämställdhet  

Kommunfullmäktige beslöt i december 2009 att underteckna CEMRs 
deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och re-
gional nivå.  
 
I och med undertecknandet har kommunen förbundit sig att: 

• Bekämpa flerfaldig diskriminering (artikel 10) 
• Främja social integration av invandrare (artikel 18) 
 
3.3 Folkhälsa  

Kommunfullmäktige antog i november 2011 ett styrdokument för 
kommunens folkhälsoarbete. Här finns den länsgemensamma folkhäl-
sopolicyn med vision. 
 
• Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling 

i Jämtlands län. 
 

• Jämtlands läns folkhälsoarbete ska alltigenom utgå ifrån att samhäl-
let ska vara inkluderande – det vill säga att samhället ska skapas för 
alla – oavsett genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, 
etnicitet, funktionsnedsättning och socioekonomisk situation. 
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4. Regionalt och lokalt samarbete 

4.1 Regional överenskommelse om mottagning och etablering av ny-
anlända invandrare i Jämtlands län 

Regionförbundet, Landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Länsstyrelsen och Migrationsverket undertecknade i december 2011 en 
överenskommelse om mottagnings- och etableringsarbetet för nyanlän-
da flyktingar och skyddsbehövande (RÖK).  Överenskommelsen finns 
på Länsstyrelsen hemsida tillsammans med en årlig aktivitetsplan. 
 
4.2 Regional utvecklingsstrategi 2014-2030 

Invandrare är en grupp som är viktig för länet ur flera perspektiv. Be-
folkningsutvecklingen pekar på vikten av att få fler att välja länet som 
bostadsort, invandringen är också viktig ur ett mångkulturellt och ett 
förnyelseperspektiv men även i relation till arbetskraftsförsörjningen.  
 
Jämställdhet, integration och mångfald ska genomsyra länets utveck-
lingsarbete: i projekt, i insatser och genom åtgärder, över åldersgränser. 
 
I visionen för Jämtland/Härjedalen år 2030 anges att länets kunskap 
och kompetens är för företagsetablering bl. a. ett starkt konkurrensme-
del i en allt mer globaliserad ekonomi. Satsningar som har högsta prio-
ritet är ungdomars övergång till vuxenlivet, en god integration och ett 
bra utbildningssystem som bidrar till god utbildningsnivå för båda kö-
nen samt ett livslångt lärande. Allas kompetens, oavsett kön, ålder och 
ursprung, tas tillvara. 
 
4.3 Regional integrationsstrategi på väg 

Regionförbundet arbetar med en integrationsstrategi, som ska belysa 
hur vi kan få en ökad invandring och bra integration. En utgångspunkt 
i arbetet är att en gynnsam utveckling och tillväxt i länet behöver ta till-
vara all kompetens och främja alla invandrares möjligheter till syssel-
sättning, antingen som anställd eller som företagare.  
 
 Arbetsgruppen består av tjänstemän från olika verksamheter och 
kommuner, bland annat Strömsund. 
 
4.4 Lokal överenskommelse om samarbete med etablering av nyan-

lända 

Arbetsförmedlingen och Strömsunds kommun har tecknat en lokal 
överenskommelse om samarbete med etablering av nyanlända. Syftet är 
att reglera och förtydliga samverkan mellan aktörerna och göra det 
mera begripligt för individen (den nyanlände) samt säkerställa att of-
fentliga resurser, ur ett samhällsperspektiv, hanteras effektivt.  
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Överenskommelsen kompletteras årligen med en mera detaljerad akti-
vitetesplan.   

5. Arbete för ökad inflyttning sedan 2000 

Insikten om att vi måste bli fler i kommunen blev väldigt tydlig inför 
millennieskiftet. Politisk enighet rådde om att något måste göras för att 
vända den negativa trenden. Skatteunderlaget behövde stärkas genom 
ökad inflyttning för att kunna behålla service och funktioner i kommu-
nen. Ett förslag till program för utveckling av näringsliv och samhälle 
utarbetades. Politiker, företagare, byutvecklingsgrupper, föreningar, 
ideella organisationer m.fl. ställde sig bakom programmet, som förank-
rades vid Strategiforum 2000 i Tullingsås med ett 50-tal deltagare.  
 
Programmet Strömsund Nybyggarland togs fram och kom på olika sätt 
att påverka samtliga av kommunens förvaltningar. Syftet var att lyfta 
fram Strömsunds kommun som en attraktiv kommun att bo och verka i 
och målet var en ökad inflyttning. Begreppet Nybyggarland blev en be-
skrivning av den kraftsamling som gjordes i kommunen för att vända 
den negativa befolkningsutvecklingen. 
 
En av de grundidéer som Nybyggarland byggde på var att ”den fortsat-
ta utvecklingen av Strömsunds näringsliv och samhälle skulle kunna 
gynnas av en ökad inflyttning till kommunen av personer med ut-
ländsk bakgrund.” 
 
Detta har också kommit att prägla en stor mängd av de insatser som 
genomförts. Insatserna har också lett till att Strömsunds kommun satts 
på kartan nationellt för sitt arbete med frågor som rör mångfald och in-
tegration. 
 
För att finansiera utvecklingsarbetet har en stor del bedrivits i projekt-
form med stöd av olika EU-fonder. Resultat och framgångsfaktorer har 
sedan tagits till vara och i största möjliga mån införlivats i ordinarie 
verksamheter. 2001 startades utvecklingsavdelningen där de flesta pro-
jekt med kommunal medfinansiering lades. 2003 beslöts att avdelning-
en skulle ansvara för flyktingmottagningen. 2006 bildade avdelningen 
tillsammans med Hjalmar Strömerskolan framtids- och utvecklingsför-
valtningen med mål att utveckla kommunen och dess medborgare, 
kvinnor, män, flickor och pojkar, och vara en sammanhållen organisa-
tion för kommunens satsningar på kompetenshöjning, tillväxt och sam-
hällsutveckling.   
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6. Nyanlända barns introduktion 

Redan under 2006 lyftes tanken på att arbeta särskilt med nyanlända 
barns introduktion i kommunen. En fråga om samverkan, samförstånd 
och medvetenhet kring allt som rör barnen, deras behov och förutsätt-
ningar och samhällets ansvar, möjligheter och begränsningar. 2010 fick 
tankarna gehör regionalt och projektet Barnintroduktion i Jämtlands 
län startades tillsammans med fem övriga kommuner. Projektet avslu-
tades i december 2012 och det aktualiserade behovet av kartläggning, 
dokumentation och uppföljning av kunskaper, utbildningsbehov, be-
hov av stöd och omsorg. Det ledde till påverkan av attityder, ökade 
kunskaper, samverkan och kontaktnätsbildande samt till metodutveck-
ling. Det resulterade även i en handbok för de som i sitt arbete möter 
barn och ungdomar under den första tiden i Sverige.  
 
Projekt Begripligt hela vägen är delvis en förlängning av projekt Barn-
introduktion. Arbetet sker med fokus på den lokala nivån och i sam-
verkan med bl.a. Rädda Barnen, Regionförbundet och Migrationsverket 
för att resultaten ska få spridning även på nationell nivå. I projektet 
finns ett mentorteam som ger direkt stöd till barn, föräldrar och perso-
nal. Det pågår också ett förebyggande arbete med olika gruppverksam-
heter och utbildningar. I samarbete med Migrationsverket testas ett 
skräddarsytt program med information direkt till barnen med början 
redan innan de anländer till Sverige som kvotflyktingar.  
 
Vi har sedan 2006 välkomnat cirka 300 nyanlända barn och ungdomar 
till vår kommun. Det finns en positiv och väl utvecklad förvaltnings-
överskridande samverkan i frågor som rör nyanlända barn och ungdo-
mar. 

7. Arbete och sysselsättning 

När det gäller befolkningsutveckling och integration är en av nyckel-
frågorna förutsättningarna på arbetsmarknaden. För att arbeta med 
dessa frågor har det sedan 2000 genomförts ett antal utvecklingsprojekt 
med bäring på arbete och sysselsättning. Kraftcentrum, Mångfaldsnät-
verk för arbetsgivare (MfA), Mångfald 2, Arbetskraftskoordinator och 
På väg för att nämna några. 
 
Projekten har speciellt riktat sig mot utsatta grupper på arbetsmarkna-
den såsom ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända. Andra insat-
ser har riktat sig mot speciella behov, entreprenörskap eller attitydför-
ändringar. Där kan nämnas rekrytering av läkare från Uzbekistan, Ny-
startskontor för potentiella nya företagare och Positiva Strömsund där 
näringsliv och kommun arbetade tillsammans för att sprida en positiv 
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bild av kommunen för att få fler företag att flytta hit och underlätta re-
krytering till befintliga företag. 

8. Inflyttarservice 

Organiserad inflyttarservice har funnits i Strömsund i mer än 10 år, 
först genom projektet Nybyggarland och på senare tid genom projektet 
Livet på landet. Servicen omfattar stöd i allt från att finna ett arbete 
inom sin specialkompetens till att finna boende eller kontakter med det 
lokala föreningslivet.  
 
En framgångsrik immigrationsmodell med fokus på långsiktighet och 
kontakter med potentiella migranter från framför allt i Tyskland och 
Holland har utarbetats. Genom möjligheten att marknadsföra Ström-
sunds kommun på plats i hemlandet ges inflyttarna en inblick i vad ett 
liv i Strömsunds kommun kan innebära.  

9. Flyktingmottagning 

Som en del i kommunens inflyttningsstrategi, gjordes 2003 en överens-
kommelse med Integrationsverket om mottagning av flyktingar. Från 
2006 har vi tagit emot 50 – 80 flyktingar per år. 

Som ett led i att utveckla arbetet med mottagning av flyktingar genom-
förde Strömsunds kommun i samverkan med övriga jämtlandskom-
muner, Länsstyrelsen och Landstinget projekt Kris- och traumacenter i 
Jämtlands län.  

2010 tecknade kommunen en överenskommelse om mottagande av en-
samkommande flyktingbarn. Idag finns tre boenden, ett i Backe och två 
i Strömsund med sammanlagt 23 platser, varav 5 för asylsökande.  

10. Befolkningsutveckling under 10 år 

Befolkning 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Kvinnor 6 388 6 320 6 268 6 218 6 126 5 975 5 926 5 910 5 888 5 810 
Män 6 724 6 611 6 514 6 461 6 406 6 311 6 259 6 261 6 250 6 174 
Totalt 13 112 12 931 12 782 12 679 12 532 12 286 12 185 12 171 12 138 11 984 

           Flyttnetto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Kvinnor -10 -24 9 16 -34 -100 -21 18 -5 -50 
Män 1 -48 -38 18 0 -49 -10 36 19 -30 
Totalt -9 -72 -29 34 -34 -149 -31 54 14 -80 

           Födelsenetto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Kvinnor -72 -44 -61 -66 -59 -51 -29 -37 -17 -28 
Män -72 -66 -59 -71 -55 -46 -43 -37 -30 -44 
Totalt -144 -110 -120 -137 -114 -97 -72 -74 -47 -72 
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11.  Strategi för fortsatt arbete 

11.1 Giltighet 

Detta avsnitt beskriver den strategi som nämnder, styrelser och förvalt-
ningar ska använda i sitt arbete för ökad inflyttning och integration av 
nya kommuninvånare. 
 
11.2 Ansvar 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, vilket 
innebär att fullmäktige bland annat beslutar om mål och riktlinjer för 
kommunens verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige ska därför: 

• Fastställa kommunens program för arbete med inflyttning och in-
tegration 

• Uppdra till nämnder, inklusive kommunstyrelsen i egenskap av 
verksamhetsansvarig nämnd, och styrelser i kommunens bolag att 
upprätta aktivitetsplaner enligt strategin 

 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen 
av kommunens alla verksamheter. I uppdraget ingår att ha uppsikt 
över övriga nämnder samt kommunala bolag och stiftelser. 

Kommunstyrelsen ska därför: 

• Årligen utvärdera kommunens samlade arbete med inflyttning och 
integration. 

• Delge kommunfullmäktige resultatet.  
 

Nämnder 

Kommunfullmäktige har i juni 2013 fastställt politiska prioriteringar för 
åren 2014 till 2015:  

• Inflyttningen ska öka 
• Ökad integration av nya kommuninvånare 
• Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de 

kommunala arbetsplatserna  
 
Varje verksamhetsansvarig nämnd ska därför: 

• Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till aktivitetsplaner 
för inflyttnings- och integrationsarbete inom den egna verksamhe-
ten 
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• Besluta om planer för den egna verksamheten 
• Delge kommunstyrelsen beslutade planer 
• Ansvara för uppföljning och utvärdering av beslutade planer  

 
Förvaltnings- och avdelningschefer 

Förvaltnings- och avdelningschefer ska, enligt uppdrag från nämnden,  
upprätta förslag till aktivitetsplaner, genomföra beslutade planer, följa 
upp dem och återrapportera till nämnden.  
 
Förvaltnings- och avdelningschefer ska ge det interna kvalitetsnätver-
ket underlag för den årliga rapporten till kommunstyrelsen.  

 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Framtid- och utvecklingsförvaltningen ska stödja nämnder, förvalt-
ningar och bolag vid upprättande, genomförande och utvärdering av 
aktivitetsplaner. 
 
Interna kvalitetsnätverket (IKN) 

Interna kvalitetsnätverket ska årligen (första kvartalet) sammanställa en 
rapport över kommunens arbete med inflyttning och integration och 
redovisa till kommunstyrelsen.  
 
11.3 Utformning av aktivitetsplanen 

Disposition 
 
Aktivitetsplanen bör utformas som en tabell: 
 
Målgrupp 
 

Aktivitet 
 

Tid 
 

Ansvarig 
 

Upp-
följning 

     
     
 
Tabellen kan kompletteras med en kort beskrivande text. 
 
Målgrupp 

Integrationsarbetet riktar sig till alla kvinnor och män, flickor och poj-
kar som flyttar till och folkbokför sig i Strömsunds kommun och till 
kvinnor och män, flickor och pojkar som söker uppehållsrätt oavsett 
varifrån de kommer. Aktiviteterna ska rikta sig både till unga och äldre.  
 
I Strömsunds kommun finns asylsökande som inte är folkbokförda i 
kommunen men de kan omfattas av insatser som förbereder en bosätt-
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ning i kommunen. Asylsökande barn har ingen skolplikt men har rätt 
att gå i skolan.  
 
De som folkbokför sig i Strömsunds kommun kan delas in i tre grupper: 

• Inrikes inflyttade – personer som kommer från en annan svensk 
kommun 

• Migranter - personer som lämnat sitt hemland och befinner sig i ett 
annat land, antingen tillfälligt eller permanent 

• Kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd – personer el-
ler anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd på grund av 
förföljelse, annat skyddsbehov eller av ömmande skäl 

 
Föreningslivet, ideella sektorn, studieförbunden, företag och privatper-
soner är också viktiga målgrupper i kommunens inflyttnings- och in-
tegrationsarbete. Dessa grupper spelar en stor roll för att underlätta in-
tegrationen för de som flyttar till och folkbokför sig i kommunen. 
 
Aktiviteter 

Aktiviteterna består av  

• direkta insatser i den service som kommunen tillhandahåller för de 
som är intresserade av att flytta till Strömsunds kommun och för de 
som har folkbokfört sig i kommunen och  

• indirekta åtgärder för att stimulera civilsamhället att engagera sig. 
 

Kommunens direkta insatser kan till exempel genomföras i tre steg till 
de som nyligen folkbokfört sig i kommunen. 

1. Insatser som riktar sig till alla kvinnor och män, flickor och pojkar 
2. Insatser som riktar sig till enbart migranter och kommunplacerade 

med uppehållstillstånd 
3. Insatser som riktar sig till enbart kommunplacerade med uppe-

hållstillstånd 
 
Aktiviteter gällande kommunen som arbetsgivare tas in i det personal-
politiska programmet, som ska revideras under 2014. 
 
Exempel på aktiviteter som kan ingå i en handlingsplan 

• Information som riktar sig till fritidshusägare, campinggäster och 
andra turister 

• Kompetensutveckling för egen personal, t ex i att använda tolk 
• Inventering av personalens kunskaper, erfarenheter, utvecklings-

områden kopplade till medborgarnas behov ur ett integrationsper-
spektiv 

• Riktad information för elever på SFI om förvaltningens verksamhet 
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• Prioritera nyanlända vid mottagning av praktikanter 
• Delta i handledarinformationer för mottagning av praktikanter 
• Översättning av material, skyltning, information till aktuella språk 

 
Tid 

När aktiviteten ska genomföras. 
 
Ansvarig 

Vem som ansvarar för att aktiviteten genomförs. 
 
Uppföljning 

När aktiviteten ska följas upp.  
 

 



Aktivitetsplan för inflyttning och integration 2014         Framtids- och utvecklingsförvaltningen            Upprättad: 2014-02-23 
 

   
Målgrupp 

 
Aktivitet 

 
Tid 

 
Ansvarig 

 
Uppföljning 

Migranter 1. Deltagande i regionalt samarbete kring 
inflyttarfrågor t ex genom mässdeltagande i 
Holland och Tyskland 

2014 FUF Utveckling: 
Cathrine Reinemyr 

2014-12-31 

Asylsökande 
Inrikes inflyttade 
Migranter 

2. Inflyttarservice t ex information om 
kommunen och kontakter för arbete, bostad, 
skolor. Kontakter med föreningar.  

2014 FUF Utveckling: 
Cathrine Reinemyr 

2014-12-31 

Asylsökande 
ensamkommande barn 
och ungdomar och 
kommunplacerade med 
uppehållstillstånd 

3. Verksamhet med mottagande, omsorg och 
boende 

2014 FUF Utveckling 
Eva Brorsson 

2014-12-31 

Inrikes inflyttade 
Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd  
Folkbokförda utan 
grundläggande kunskaper 
i svenska 

4. SFI – vuxenutbildning, svenska för invandrare 
 

2014 Hjalmar 
Strömerskolan: 
Heidi Sundelin  

2014-12-31 

Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 

5. Flyktingmottagningens öppna 
serviceverksamhet med stöd och rådgivning 

2014 Flykting-
mottagningen: 
Karin Holmquist 

2014-12-31 

Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 

6. Grundläggande stöd vid bosättning – 
introduktion till bostad, skola och 
lokalsamhälle 

2014 Flykting-
mottagningen: 
Karin Holmquist 

2014-12-31 

  

1 
 



Aktivitetsplan för inflyttning och integration 2014         Framtids- och utvecklingsförvaltningen            Upprättad: 2014-02-23 
 

   
Målgrupp 

 
Aktivitet 

 
Tid 

 
Ansvarig 

 
Uppföljning 

Inrikes inflyttade 
Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd  

7. Stöd och rådgivning i anknytningsfrågor och 
uppehållstillstånd  

2014 Resurscentrum 
Integration:  
Anders Fabricius 
 

2015-01-31 

Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd  

8. Samhällsinformation till nyanlända  2014 Hjalmar 
Strömerskolan: 
Heidi Sundelin  

2014-12-31 

Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 

9. Välkomstsamtal barn och familj 2014-01-01 – 
2015-06-30 

Resurscentrum 
Integration: 
Elisabeth 
Lindholm 

2015-01-31 

Inrikes inflyttade 
Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd  

10. Introduktionsprogram Språkintroduktion - 
Ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige 
och som inte har de godkända betyg som krävs 
för behörighet till ett nationellt program 

 

2014 Hjalmar 
Strömerskolan: 
Anna Strömstedt 
 

2015-01-31 

Kommunplacerade 
ensamkommande 
asylsökande barn och 
ungdomar i väntan på asyl 
och efter ev. avslag 

11. Nulägesbeskrivning och processkartläggning 
av situationen för ensamkommande 
asylsökande barn och ungdomar i väntan på 
asyl och efter ev. avslag 

Till  
2014-06-30 

Resurscentrum 
Integration:  
Anders Fabricius 
 

2014-09-30 

Kommunplacerade 
ensamkommande 
asylsökande barn och 
ungdomar i väntan på asyl 
och efter ev. avslag 

12. Metodutveckling för arbete med 
ensamkommande asylsökande barn och 
ungdomar i väntan på asyl och efter ev. avslag 

2014-01-01 – 
2015-06-30 

Resurscentrum 
Integration: 
Elisabeth 
Lindholm 
 

2015-01-31 

2 
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Målgrupp 

 
Aktivitet 

 
Tid 

 
Ansvarig 

 
Uppföljning 

Kommunplacerade 
ensamkommande 
asylsökande barn och 
ungdomar i väntan på asyl 
och efter ev. avslag 

13. Stödinsatser och rådgivning för personal samt 
ensamkommande asylsökande barn och 
ungdomar i väntan på asyl och efter ev. avslag 

2014-01-01 – 
2015-06-30 

Resurscentrum 
Integration: 
Elisabeth 
Lindholm 
 

2015-01-31 

Kommunplacerade 
ensamkommande 
asylsökande barn och 
ungdomar 0-19 år 

14. Produktion och tryck av handbok för 
introduktion i skola och samhälle   

2014-01-01 – 
2015-06-30 

Resurscentrum 
Integration:  
Lisa Persson 
 

2015-01-31 

Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 
Kvotflyktingbarn och 
ungdomar 0-19 år 

15. Metodhandbok Sverigeprogram, 
samhällsinformation och ”livsbok” 

Till 
 2014-06-30 

Resurscentrum 
Integration:  
Lisa Persson 
 

2014-09-30 

Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 
Kvotflyktingbarn och 
ungdomar 0-19 år 

16. Regionala, nationella och internationella 
seminarier och erfarenhetsutbyten för personal 

2014-01-01 – 
2015-06-30 

Resurscentrum 
Integration: 
Elisabeth 
Lindholm 
 

2015-01-31 

Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 

17. Mentorteam - rådgivning, stöd och 
spetskompetens i mottagande av nyanlända 
barn och ungdomar och deras vårdnadshavare 

2014-01-01 – 
2015-06-30 

Resurscentrum 
Integration: 
Elisabeth 
Lindholm 

2015-01-31 

Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd  

18. Hemsida med information och material kring 
mottagande av nyanlända barn och ungdomar 

2014-01-01 – 
2015-06-30 

Resurscentrum 
Integration: 
Elisabeth 
Lindholm 

2015-01-31 
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Målgrupp 

 
Aktivitet 

 
Tid 

 
Ansvarig 

 
Uppföljning 

Asylsökande 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 

19. Informationsinsatser för föreningar – 
föreläsningar och rådgivning i 
integrationsfrågor 

 2014 Resurscentrum 
Integration: 
Anders Fabricius 

2015-01-31 

Inrikes inflyttade 
Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 
Arbetslösa personer med 
utländsk bakgrund  

20. På Väg - gruppverksamhet och personlig 
coaching mot arbete, praktik och studier 

Till 
2014-03-31 

Resurscentrum 
Integration:  
Rut Sannemo 
 

2014-06-30 

Inrikes inflyttade 
Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd  

21. Fördjupad kurs i samhälle och lokalsamhälle 2014-01-01 – 
2015-06-30 

Resurscentrum 
Integration:  
Rut Sannemo 
 

2015-01-31 

Inrikes inflyttade 
Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 

22. Hälsosam Ström Nyanländ - egenvård och 
friskvård, utifrån individuella behov, 
kvinnornas och männens hälsa utifrån ett 
livsstilsperspektiv 

2014-01-01 – 
2015-06-30 

Resurscentrum 
Integration:  
Rut Sannemo 
 

2015-01-31 

Asylsökande 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd  

23. Etableringskoordinator – för samarbete mellan 
kommunen och Arbetsförmedlingen 

2014 Flyktingmottag-
ningen: 
Karin Holmquist 

2014-12-31 

Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 

24. Stöd genom flyktingguider – sociala nätverk 
och kontakter till föreningslivet 

2014 Resurscentrum 
Integration:  
Anders Fabricius 

2015-01-31 
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Målgrupp 

 
Aktivitet 

 
Tid 

 
Ansvarig 

 
Uppföljning 

Asylsökande 
Inrikes inflyttade 
Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 

25. Kompetensutveckling för personal som möter 
nyanlända – seminarier på aktuella teman 

2014 Resurscentrum 
Integration:  
Anders Fabricius, 
Elisabeth 
Lindholm 

2015-01-31 

Asylsökande 
Inrikes inflyttade 
Migranter 
Kommunplacerade 
flyktingar med 
uppehållstillstånd 

26. Översyn av aktivitetsplanen och kompettering 
inför verksamhetsåret 2015. 

2014-11-01 – 
2014-12-31 

Karin Holmquist 2014-12-31 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2014-03-25  5  
     

     
§ 68 

Årsredovisning 2013 för Strömsunds kommun 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat bokslut och års-
redovisning för år 3013. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisning och bokslut för år 2013 godkänns. 
 
2 För återställande av Junsternäsets deponianläggning i Gäddede avsätts 

446,4 tkr. 
 
3. Till Strömsunds kommuns pensionsstiftelse avsätts 37,5 mkr. 
 
4. Besluta om att synnerliga skäl föreligger i bedömningen av årets  

balanskravsresultat avseende pensionsskuldens sänkta diskonterings-
ränta, vilken uppgår till 37,6 mkr.  

 
5. Fastställa balanskravsresultatet till plus 35,2 mkr, samt att inga tidigare 

balanskravsunderskott finns att reglera. 
 
6. Fastställa kommunens redovisade resultat till minus 1,1 mkr, och  
 koncernens redovisade resultat till plus 2,3 mkr.  
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 69 Dnr 2014.80 040 

Reviderad resultaträkning 2014 

En lägre pensionsprognos möjliggör utökning av budgetramen för 2014. 
 
Ekonomichefen föreslår kommunfullmäktige besluta att reviderad resul-
taträkning 2014 fastställs samt att fullmäktiges anslag för oförutsedda ut-
gifter ökas med 6 miljoner kronor. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 36/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Reviderad resultaträkning 2014 fastställs. 
 
2. Fullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter ökas med 6 miljoner 
 kronor. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
  



Resultatbudget 2013
Reviderad 2014-02-26

(belopp i tkr) rev 2014

Verksamhetens intäkter 172 000

Verksamhetens kostnader -869 500 *

Avskrivningar -27 000
Verksamhetens nettokostnader -724 500

Skatteintäkter 460 000

Generella statsbidrag 286 000

Finansiella intäkter 500

Finansiella kostnader -8 000
Resultat före extraordinära poster 14 000

Extraordinära intäkter  -

Extraordinära kostnader  -

ÅRETS RESULTAT 14 000

*) budgetramens ökning 6 mkr
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§ 70 Dnr 2014.81 612 

Tilläggsanslag 2014 framtid- och utvecklingsförvaltningen, 
gymnasieskolan 

Skrivelse har inkommit från ekonomichefen. 
 
Tilläggsanslag föreslås för 2014 med 1 700 000 kronor till framtid- och ut-
vecklingsförvaltningen, gymnasieskolan. 
 
Tilläggsanslaget avser återföring av 2014 års besparing för GY2011. 
Även föregående år beslutades om återföring av 2013 års besparing. 
 
Ekonomichefen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Framtid- och utvecklingsförvaltningen, gymnasieskolan, erhåller 
tilläggsanslag 2014 med 1 700 000 kronor. 

 
2. Ramhöjande inför budget år 2015. 
 
3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 37/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Framtid- och utvecklingsförvaltningen, gymnasieskolan, erhåller 
tilläggsanslag 2014 med 1 700 000 kronor. 

 
2. Ramhöjande inför budget år 2015. 
 
3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 71 Dnr 2014.77 880 

Revidering av biblioteksplan 

Skrivelse har inkommit ifrån barn-, kultur och utbildningsnämnden. 
 
Barn-, kultur och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 
den 14 februari 2014 att anta den reviderade biblioteksplanen.  
 
Barn-, kultur och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
anta den reviderade biblioteksplanen som ska gälla för åren 2014-2017. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 38/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Den reviderade biblioteksplanen antas och ska gälla för åren 2014-2017. 
Bilaga 
 
_____  
 
 
 
 

Justering (sign) 
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Biblioteksplan 2014-2017 
  
Innehållsförteckning 
1.     Biblioteksfakta 
2.     Inledning 
3.     Uppdrag och roller 
4.     Förändringar och utmaningar 
5.     Bibliotekens roll i kommunen 
6.     Strömsunds kommuns biblioteksverksamhet  
7.     Så ska vi arbeta 
 
  
1. Biblioteksfakta 

På biblioteket kan du låna böcker, ljudböcker, få hjälp med informations-
sökning, surfa på internet, läsa tidningar och tidskrifter, låna CD-skivor 
och DVD-filmer. 
  
Genom bibliotekets webbplats BibliotekMitt.se, som är en gemensam 
webbplats för alla kommunbibliotek i Jämtlands län, kan man: 
 
• Söka i bibliotekets katalog 
• Reservera böcker och göra omlån 
• Ha koll på sina lån och reservationer 
• Bli inspirerad av boktips och artiklar 
• Söka i faktadatabaser 
• Ladda ner e-böcker för lån 
• Se vilka arrangemang biblioteket anordnar 
• Ge inköpsförslag 
  
2. Inledning 

Strömsunds kommuns biblioteksplan är ett politiskt, av kommunfull-
mäktige beslutat styrdokument som markerar riktningen för utveck-
lingen av biblioteken. Planen omfattar bland annat folkbiblioteken, som 
vänder sig till alla kvinnor och män, flickor och pojkar som bor i kom-
munen.
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Årliga verksamhetsplaner, som anger konkreta åtgärder och tidsplan, 
utarbetas med planen som utgångspunkt, Uppföljning sker i den årliga 
verksamhetsberättelsen. 
  
Biblioteksplanen revideras vid periodens slut. 
  
Biblioteksverksamheten bedrivs i dag i Strömsund, Hammerdal, Gäd-
dede, Hoting och Backe. Strömsund har centralbibliotek medan de öv-
riga fungerar som filialer. 
  
Biblioteksverksamheten har en rad styrande dokument där det viktigas-
te är Bibliotekslagen (2013:801) Därutöver finns bland annat UNESCO:s 
Folkbiblioteksmanifest. Strömsunds kommun har även antagit CEMR:s 
deklaration för jämställdhet där artikel 20 har följande skrivning: 
”uppmuntra folkbiblioteken att utmana stereotypa könsrollsmönster i 
sitt utbud av böcker och annat material i sin reklamverksamhet.” 
(CEMR  2009 sid. 23) 
  
3. Uppdrag och roller 

Bibliotekslagen fastställer folkbibliotekens uppdrag och kärnverksamhet 
i samhället, nämligen:  

•     Främja läsning och litteratur 
•     Information 
•     Lärande 
•     Kulturell verksamhet 
  
Det finns ett klart samband mellan de olika uppdragen. Flickor och poj-
kars förmåga till läsupplevelser och läsförståelse är en förutsättning för 
framgångsrikt lärande. Läsförståelse och informationskompetens parad 
med tillgång till allsidig information skapar förutsättningar för ett ak-
tivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle. 
  
Folkbiblioteken har ett särskilt ansvar för:  

•     Barn och ungdomar 
•     Invandrare och andra minoriteter 
•     Människor med olika funktionshinder 
 
3.1 Folkbibliotekets roller 

Kulturcentrum 
Kulturcentrum är en arena för kultur och kulturella upplevelser med 
evenemang som författarbesök, sagostunder, utställningar, läsfrämjan-
de arbete, förmedling av skönlitteratur m.m. 
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Kunskapscentrum 

Kunskapscentrum ger möjlighet för formellt och informellt lärande, är 
resurs för vuxenutbildning och erbjuder vägledning till biblioteksan-
vändning och informationssökning. 
  
Informationscentrum 

Informationscentrum tillhandahåller information som referensservice, 
samhällsinformation samt tillgång till Internet, för att människor ska 
kunna delta i den demokratiska processen i samhället. 
  
Socialt centrum 

Socialt centrum – en arena för vardagens sociala liv, den fria mötesplat-
sen och samhällets vardagsrum med plats för alla.  

   
4. Förändringar och utmaningar 

Förändringar i samhället påverkar naturligtvis biblioteken och får kon-
sekvenser för inriktning och prioriteringar. Under de senaste åren har 
vi bland annat kunnat konstatera följande: 
  
•    De sociala och kunskapsmässiga klyftorna ökar i Sverige. Bokläs-

ning, biblioteksbesök och Internetanvändning är lägre bland lågut-
bildade än högutbildade. Ett flertal undersökningar visar att flick-
ors och pojkars läsförmåga har försämrats. 

  
•  Biblioteken använder en teknik som utvecklas i en allt snabbare 

takt. Digitala medietyper och nätbaserade tjänster utvecklas, män-
niskors beteende förändras och behoven av service ökar i takt med 
att möjligheterna ökar. 

  
•    Ändrade levnadsvanor – fritidsaktiviteter och nya kultur- och me-

dievanor leder till att fler aktörer gör anspråk på människors tid. 
Böcker kan köpas billigt på många ställen. Informationssökning via 
Internet, ”googling”, gör att man i dag inte längre är lika hänvisad 
till bibliotekets informationsresurser. 

  
För att kunna möta dessa förändringar krävs att biblioteken under de 
närmaste åren: 
 
•     uppmuntrar och inspirerar till läsning 

•     fokuserar på flickor och pojkars läslust 

•    utvecklar det virtuella biblioteket 
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•     utvecklar det fysiska biblioteket till rum för kultur, möten och in-
spiration. Arbetar aktivt för attraktiva biblioteksmiljöer 

•     slår vakt om den unika frizon som biblioteket utgör i samhället 

•     erbjuder skräddarsydda och personliga tjänster till medborgarna 

•     samverkar med andra aktörer i samhället 

•     utvecklar den lärande miljön, arbetssättet och stödet till studerande 

•     värnar och utvecklar bibliotekets starka varumärke. Biblioteken har 
stor legitimitet bland medborgarna och knappast någon aktör kan 
erbjuda det breda utbud och vara en arena för möten som bibliote-
ken är. 

   
5. Bibliotekets roll i kommunen 

God livsmiljö, utbildning samt ett expansivt och livskraftigt näringsliv 
ska leda till en kommun i balans. Biblioteket ska självklart vara en del 
av den utvecklingen. 
  
I Strömsunds kommun bor cirka 11 959 personer, 5 810 kvinnor och 
6 149 män. Ca 70 procent av befolkningen bor utanför tätorten Ström-
sund och bland dem som flyttar in i kommunen, även från andra länder 
i Europa, väljer många att bosätta sig på landsbygden. Det är därför 
viktigt att kunna erbjuda biblioteksservice med ett väl utvecklat hu-
vudbibliotek samt en bokbuss/bokbil. För invandrare och flyktingar 
spelar biblioteket en viktig roll som mötesplats, där det ges möjlighet att 
läsa böcker och tidningar på det egna modersmålet och att möta det 
svenska språket. 
  
Kommunen har en hög andel äldre kvinnor och män och så länge det är 
möjligt ska de kunna bo kvar i sina hem. Biblioteksservice till dem, som 
inte själva kan komma till biblioteket, måste i stället ske med bokbil el-
ler någon form av ”Boken kommer”. 
  
Utbildningsnivån är lägre än riksgenomsnittet i vår kommun. Därför 
satsar kommunen resurser på utbildning för vuxna kvinnor och män, 
både på gymnasienivå och på högskolenivå. Många kommuninvånare 
studerar även på distans. Biblioteket är ett stöd till dessa studerande 
genom sin lärmiljö, sin kurslitteratur samt handledning i informations-
sökning. 
  
Flickors och pojkars läsförmåga har minskat under de senaste åren. 
Undersökningar visar att tillgång och användning av bra bibliotek, 
böcker i hemmet och högläsning för barn har stor betydelse för barns 
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läsförmåga och läsintresse. Här har biblioteken i Strömsunds kommun 
en stor och viktig uppgift. 
 
6. Strömsunds kommuns biblioteksverksamhet 2014- 2017 

Biblioteksverksamheten i Strömsunds kommun utvecklas som mötes-
platser för information, inspiration, lärande, läsande, åsiktsutbyte och 
upplevelser. På så vis är biblioteken en hörnsten i demokratin. 
 
Folkbibliotekets mål och åtaganden: 

Bidra till att höja bildnings- och utbildningsnivån i kommunen 
  
Åtagande: 

Biblioteket skall aktivt arbeta utåtriktat till alla kommunens innevåna-
re. Framför allt prioriteras förskolor/skolor och bland annat Lärcent-
rum. 
  
Biblioteket skall samverka med förskoleverksamhet och skola och ut-
göra stöd för skolans pedagogiska arbete inom ramen för folkbibliote-
ket, samt erbjuda litteratur och andra media för fakta och upplevelse-
läsning. 
  
Säkerställan: 

Genom årliga rapporter från verksamheterna till nämnden, t.ex. från 
förskola, skola och Lärcentrum. 
  

Öka läslusten och intresset för litteratur 
  
Åtagande: 

Biblioteket skall erbjuda ett varierat utbud av media för fakta och upp-
levelse/förströelse. 
  
Biblioteket skall ha minst ett författarbesök årligen. 
  
Säkerställan: 

Genom årliga verksamhetsrapporter från biblioteksverksamheten.  
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Bidra till att utveckla den lokala demokratin 

  
Åtagande: 
Biblioteket skall skapa det ”demokratiska torget” genom att upplåta 
huvudbiblioteket för offentliga samtal, utställningar och information. 
  
Biblioteket skall ha ett urval som baserar sig på kvalitet, mångfald, po-
litisk och religiös neutralitet samt tar avstånd från pornografi, rasism 
och fördomar. 
  
Biblioteket skall satsa särskilt på media för funktionshindrade såsom 
böcker med stor stil, Daisy-böcker samt att låna ut Daisy-spelare. 
  
Biblioteket skall ha ett lämpligt urval av media på främmande språk. 
  
Säkerställan: 

Genom årliga verksamhetsrapporter från biblioteksverksamheten. 
  

Utveckla användardelaktighet och tillgänglighet 
  
Åtagande: 

Biblioteket skall arbeta för en fortsatt utveckling av webbtjänster. 
  
Biblioteket skall marknadsföra bibliotekets tjänster för att nå fler an-
vändare. 
  
Biblioteket skall ha ett aktuellt och för kommunmedborgarna intres-
sant mediabestånd. Stor hänsyn ska tas till användarnas önskemål och 
präglas av mångfald. 
  
Biblioteksservicen skall innefatta tillgänglighet, som i sin tur bl.a. 
handlar om öppettider. Via bibliotekets hemsida, som är tillgänglig 
dygnet runt, ska medborgarna kunna söka, reservera och förlänga lån 
av media biblioteket förmedlar. Service handlar dessutom om fysisk 
tillgänglighet. 
  
Bokbilsverksamheten skall utvecklas ytterligare genom samarbete 
med hemtjänst och omsorgsverksamhet och utöka leverans av boklådor 
till såväl institutioner som arbetsplatser. 
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Säkerställan: 

Genom årliga verksamhetsrapporter från biblioteksverksamheten. 
  
Genom enkäter. 
  

Utveckla biblioteket som mötesplats och socialt centrum 
  
Åtagande: 

Biblioteksverksamheten skall inspirera till att möten främjas. 
  
Biblioteksverksamheten skall anordna varierande program och aktivi-
teter i samverkan med andra parter såsom äldreomsorg, föreningsliv, 
studieförbund och näringsliv. 
  
Biblioteket skall fungera som navigatör i informationssamhället för att 
ge medborgarna möjlighet att aktivt söka, välja och kritiskt värdera in-
formation. 
  
Biblioteket skall vara tillgängligt för alla och ge kostnadsfri och jämlik 
tillgång till information, kunskap och utgöra arena för kulturupplevel-
ser i vid mening. 
  
Biblioteket skall medverka till och upplåta utrymme för allmänkultu-
rell verksamhet som författarbesök, utställningar och annan program-
verksamhet. 
  
Säkerställan: 

Genom årliga verksamhetsrapporter från biblioteksverksamheten. 
  
Genom enkäter. 
  
7. Så ska vi arbeta 

Medborgarperspektivet ska genomsyra bibliotekets verksamhet. 
 
Det innebär att lokaler, media, webbtjänster och så vidare ska anpas-
sas efter användarnas behov och önskningar. 
 
Besökarna skall vara i fokus för allt biblioteksarbete och få 
bästa möjliga bemötande och service. 
 
Besökarna skall känna sig sedda, respekterade och välkomna 
när de besöker kommunens bibliotek. 
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§ 72 Dnr 2014.29 736 

Matpolicy, strategier och mål för 2014-2016 

Kommunfullmäktige fastställde den 16 november 2011, § 128, en matpoli-
cy gällande för alla verksamheter i Strömsunds kommun. Kommunstyrel-
sen fastställde den 2 maj 2012, § 121, strategier och mål för perioden 2012-
2013. Kommunstyrelsen behöver nu fastställa strategier och mål för peri-
oden 2014–2016. 
 
Matpolicyn med tillhörande mål ska följas upp varje år i februari/mars.  
Uppföljning för 2013 har redovisats vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 18 februari 2014. 
 
Uppföljningen av matpolicyn tidigare i år har visat att några mål och in-
dikatorer behöver ändras inför 2014-2016. Föreslagna ändringar är marke-
rade med streck i kanten. 

 
Gunilla Mellgren föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Mål och strategier för 2014-2016 utifrån av kommunfullmäktige beslutad 
matpolicy fastställs. 
 
Motivet till beslutet grundar sig på uppföljningen av målen för 2013. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 39/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Mål och strategier för 2014-2016 utifrån av kommunfullmäktige beslutad 
matpolicy fastställs. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
  
 

Justering (sign) 
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Matpolicy med strategier och mål för 2014-2016 

Innehållsförteckning 
1. Giltighet
2. Ansvar och uppföljning
3. Matens kvalitet och tillagning
4. Upphandling och inköp
5. Personalens kompetens
6. Den goda måltiden
7. Begrepp

1. Giltighet

Denna policy med strategier och mål gäller för alla verksamheter i 
Strömsunds kommun. Strategier och mål gäller för perioden 2014-2016. 

2. Ansvar och uppföljning

Uppföljning av matpolicyn med tillhörande mål ska göras varje år i feb-
ruari/mars inför kommande budgetprocess. Uppföljning sammanställs 
av kommunens interna kvalitetsnätverk och delges kommunstyrelsen. 
All uppföljning ska vara könsuppdelad där det är möjligt. 

3. Matens kvalitet och tillagning

Policy 
I Strömsunds kommun ska vi servera god, vällagad och hälsosam mat. 
Maten ska vara aptitlig och hålla hög kvalitet. Så långt det är möjligt 
ska maten tillagas från grunden med ett minimum av tillsatser. 

Strategi och mål 

Maten ska i största möjliga mån tillagas från grunden och tillsatser, hel- 
och halvfabrikat ska undvikas där det är möjligt. Menyerna bör plane-
ras med utgångspunkt i detta. 

Mål/indikatorer 

• Andelen kvinnor och män i kommunens särskilda boenden för äld-
re som i en enkätundersökning uppger att maten smakar ganska el-
ler mycket bra ska vara minst 75 %.
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• Andelen flickor och pojkar som är elever i kommunens grundskolor 

och gymnasium som i en enkätundersökning uppger att de är nöjda 
eller mycket nöjda med skolmaten ska vara minst 75 %. 

 
4. Upphandling och inköp 

Policy 
Vid upphandling och löpande inköp av livsmedel ska prioriteringar gö-
ras av produkter som är bra för miljö, klimat och hälsa, då prisavvi-
kelsen är skälig. Råa produkter ska i stor utsträckning ersätta frysta 
med hänsyn till säsongsbetonade utbud. Närproducerade råvaror har 
företräde när priset tillåter. 
 
Strategi och mål 

Upphandling av livsmedel och måltidsverksamhet ska baseras på Lag 
om Offentlig Upphandling (LOU) och följa den affärsmässighet som 
genomsyrar lagstiftningen. Upphandlat livsmedelsavtal ska följas.  
 
Regelbundet, inför varje upphandling av livsmedel, ska en översyn gö-
ras av vad den lokala marknaden kan erbjuda.  
 
Om uppföljning av krav är möjliga så ska kvalitetskrav på djurhållning 
och rättvisa arbetsförhållanden ställas. De krav vi ställer i livsmedels-
upphandlingar ska regelbundet följas upp för att säkerställa att kraven 
efterföljs. 

 
Mål/indikatorer 

• Upphandlade råvaror ska ha producerats utan användning av gen-
teknik.  

• /Borttaget/ 
• Andelen närproducerade varor som avropas ska utgöra 30 % av det 

totala livsmedelsinköpet varje år. 
 

5. Personalens kompetens 

Policy 

Alla som arbetar med hantering och tillagning av mat ska ha god kom-
petens i matlagning, näringslära, specialkoster, hygienfrågor, värdskap 
och hållbar utveckling. Personalen ska ges möjlighet till relevant kun-
skapsutveckling för att kunna upprätthålla en hög kompetens. 
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Mål/indikatorer 

• År 2015 ska all kostpersonal ha genomgått grundutbildning i mat-
lagning. 

• Yrkesstolthet hos kostpersonalen, kvinnor och män, ska vara minst 
lika stor som för övrig personal i kommunen. ( Yrkesstolthet är ett 
samlingsindex av fyra frågor; arbetets meningsfullhet, att arbetsin-
satsen känns viktig, om de vet vad som förväntas av dem samt om 
de känner yrkesstolthet). 

 
6. Den goda måltiden 

Policy 
Maten bör vara tillagad nära kunden och ska kunna avnjutas i en lugn 
och välkomnande miljö som främjar social samvaro. 
 
Måltiden ska vara en del i skolans och barnomsorgens pedagogiska ar-
bete. Inom vård och omsorg ska måltiden vara en del i det rehabilite-
rande/habiliterande arbetet. 
 
Strategi och mål 

Måltiden ska tidsmässigt tillagas så nära inpå serveringstillfället som 
möjligt för att bäst bevara näringsinnehåll, aptitlighet och smak samti-
digt som kostnadseffektivitet måste eftersträvas. Vid leverans av varm 
mat till äldreboenden/skolor ska gällande lagstiftning följas. Leverans 
av måltiden ska ske tidsmässigt enligt det behov respektive leverans-
ställe har. 
 
Måltiderna ska via menyer presenteras på ett professionellt och aptitligt 
sätt som främjar goda matvanor. Måltiden ska dukas fram så att synin-
trycket av maten och omgivningen är tilltalande. Personal och ele-
ver/vårdtagare ska tillsammans ansvara för måltidsmiljön och sträva 
efter att skapa respekt för den.  Vårdtagare/elever ska få god service 
och gott bemötande i en trevlig måltidsmiljö där alla trivs.  
 
Mål/indikatorer 

• Andelen kvinnor och män i kommunens särskilda boenden för äld-
re som i en enkätundersökning uppger att måltiderna alltid eller of-
tast är en trevlig stund ska vara minst 80 %. 

 
Policy 

Måltiderna ska serveras vid de tider som rekommenderas av Livsme-
delsverket. 
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Strategi och mål 

Måltiderna ska ge en näringsriktig kost av god kvalitet enligt de svens-
ka näringsrekommendationerna och utgå från de riktlinjer som är fram-
tagna av Livsmedelsverket för respektive målgrupp.  
 
Mål/indikatorer 

• Maten ska serveras jämnt fördelad över dagen, med tre lagade mål 
mat, minst två mellanmål samt kvällsmål inom äldreomsorgens 
särskilda boenden.  

• Det ska gå max 11 timmar mellan sista kvällsmålet och nästa dags 
första mål i äldreomsorgen särskilda boenden, (så kallad ”nattfas-
ta”). 

• Lunch i skolan ska inte serveras före klockan 11:00.  
 
Policy 

Matråd, kostombud eller motsvarande ska finnas i de olika verksamhe-
terna. 
 
Alla som av etiska, religiösa eller medicinska skäl har behov av speci-
alkost ska kunna erbjudas sådan av hög och säker kvalitet. 
 
Lunchen ska täcka 30 % av det totala dagsbehovet. Frukt och grönt ska 
serveras till varje måltid.  
 
De verksamheter som erbjuder fullkost ska täcka 100 % av det dagliga 
behovet enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. 

  
7. Begrepp  

Med kvalitet menar vi att förutom att maten har näringsvärde och hy-
gien enligt livsmedelslagen, skollagen och livsmedelsverkets riktlinjer, 
att brukare och elevers upplevelse av maten ska vara god eller mycket 
god. 
 
Med närproducerad menar vi producerat inom kommunen, länet eller 
regionen. 
 
Med tillagad från grunden menar vi att användande av hel- och halv-
fabrikat ska vara i minsta möjliga mån. 
 
Med värdskap menar vi att bemötandet i matsalen/måltidssituationen 
ska vara trevligt och inbjudande.  
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§ 73 Dnr 2014.50 170 

Avgifter för Räddningstjänsten Jämtland 

Skrivelse har inkommit från Räddningstjänsten Jämtland om att avgifter 
som tas av kommunalförbund ska fastställas i respektive medlemskom-
muners kommunfullmäktige. 
 
Räddningstjänsten Jämtland föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
taxor och avgifter i enlighet med bilaga. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 40/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Taxor och avgifter för Räddningstjänsten Jämtland fastställs i enlighet 
med bilaga. 
 
_____  
 
  
 

Justering (sign) 
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Avgift – Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
och lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiva varor (LBE) 
 
Tillsynsavgift 
Avgiften för tillsynen består av två delar, en grundavgift enligt tabellen nedan samt en 
timavgift. 
 
Grundavgift 
Grundavgiften omfattar planering inför tillsynsbesöket, transporter till och från tillsynsobjektet 
samt handläggning i form av dokumentation. Avgiften påverkas av verksamhetens omfattning 
och om tillsyn endast görs enligt en av lagstiftningarna eller om tillsyn görs enligt båda 
lagstiftningarna.  
 
Verksamhetens omfattning Tillsyn enligt 

LSO eller 
LBE [kr] 

Tillsyn enligt 
LSO och 
LBE [kr] 

Mindre verksamheter, t.ex. industrier, kontor, 
samlingslokaler, bostäder, hotell o. dyl. samt vårdmiljöer 
som inte omfattas av kraven på skriftlig redogörelse för 
brandskyddet enligt LSO eller tillstånd enligt LBE 

900  1 800 

Medelstora verksamheter, t.ex. kontor, samlingslokaler, 
bostäder samt vårdmiljöer som omfattas av kraven på 
skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt LSO och/eller 
tillstånd enligt LBE 

1 800 2 700 

Större verksamheter, t.ex. industri samt hotell o. dyl. som 
omfattas av kraven på skriftlig redogörelse för brandskyddet 
enligt LSO och/eller tillstånd enligt LBE 

2 700 3 600 

 
Timavgift 
Timavgiften beror på hur lång tid tillsynsbesöket tar. Minst en (1) timma debiteras. Tar 
tillsynsbesöket längre tid än en (1) timma debiteras varje påbörjad halvtimma. Timavgiften för 
tillsynsbesöket är 900 kr/timma. 
 
Bakgrund 
Taxan fastställd av xxxxx 
 
Avgift för tillsyn enligt 5 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får tas ut för tillsyn 
som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (5 kap. 
4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor). Avgift för tillsyn enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor får tas ut bl.a. för tillsyn (27 § lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor). 
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Avgift - Tillståndsprövning hantering av brandfarlig vara enligt 
lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) 
 
Avgiften för tillståndsprövningen är 900 kr/timma. 
 
Typärenden 
För nedanstående typärenden är tidsåtgången vid tillståndsprövningen och därmed avgiften för 
beslutet följande: 
 
Typärende Tid 

[timmar] 
Avgift 
[kr] 

Mindre anläggningar, t.ex. restauranger, minde verkstäder och 
skolor 

4 3 600 

Medelstora anläggningar, t.ex. bensinstationer 8 7 200 
Större anläggningar, t.ex. transportdepåer och biogasanläggningar 12 10 800 
 
Övriga och speciella fall 
I de fall tillståndsprövningen avviker i väsentlig grad från ovanstående typärenden debiteras 
timavgift. 
 
Oavsett om tillståndsansökan beviljas eller avslås debiteras ovanstående avgifter. 
 
Bakgrund 
Fastställd av xxx. 
 
Avgift för beslut enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor får tas ut bl.a. 
för tillståndsprövning (27 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor). 
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Avgift - Tillståndsprövning hantering av explosiv vara enligt lag 
(2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) 
 
Avgiften för tillståndsprövningen är 900 kr/timma. 
 
Typärenden 
För nedanstående typärenden är tidsåtgången vid tillståndsprövningen och därmed avgiften för 
beslutet följande: 
 
Typärende Tid 

[timmar] 
Avgift 
[kr] 

Godkännande av föreståndare för befintligt tillstånd 1 900 
Tillstånd till förvärv och överföring inom Sverige inkl. 
godkännande av föreståndare 

2 1 800 

Tillstånd till förvärv och förvaring inkl. godkännande av 
föreståndare 

5 4 500 

Tillstånd till förvärv, förvaring och överföring inom Sverige inkl. 
godkännande av föreståndare 

5 4 500 

Tillstånd till förvärv, förvaring och handel inkl. godkännande av 
föreståndare 

6 5 400 

Tillstånd till förvärv, förvaring, handel och överföring inom 
Sverige inkl. godkännande av föreståndare 

6 5 400 

 
I de fall där avsyning krävs (vilket endast kan bli aktuellt då tillståndet gäller förvaring) 
debiteras, förutom ovanstående avgift, ytterligare 1 (en) timma. Behovet av avsyning avgörs 
från fall till fall. 
 
Övriga och speciella fall 
I de fall tillståndsprövningen avviker i väsentlig grad från ovanstående typärenden debiteras 
timavgift. 
 
Oavsett om tillståndsansökan beviljas eller avslås debiteras ovanstående avgifter. 
 
Bakgrund 
Fastställd av xxx 
 
 
Avgift för beslut enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor får tas ut bl.a. 
för tillståndsprövning (27 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor). 
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§ 74 Dnr 2014.50 170 

Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands 
län 2014-2025 

Sociala vård- och omsorgsgruppen har tagit fram mål för en gemensam 
hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län 2014-2025. 
 
Socialnämnden har yttrat sig över dokumentet och föreslår kommunfull-
mäktige besluta att anta måldokumentet för en gemensam hälso- och 
sjukvårdspolitik i Jämtlands län 2014-2025 enligt bilaga. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 41/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Måldokumentet för en gemensam hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands 
län 2014-2025 antas i enlighet med bilaga. 
 
_____  
 
  

Justering (sign) 
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§ 75 Dnr 2013.383 730 

Skrivelse från kommunala pensionärsrådet om förskrivning 
av många och olämpliga läkemedel i vår kommun till perso-
ner 80+ 

Skrivelse har inkommit från kommunala pensionärsrådet om förskrivning 
av många och olämpliga läkemedel i vår kommun till personer 80+. 
 
Kommunala pensionärsrådet vill ha svar från kommunstyrelsen om vilka 
verktyg kommunen använder för att påverka och samarbeta med vård-
centralen, läkemedelskommittéer och andra funktioner inom landstinget 
för att förbättra situationen och höja kvaliteten vad gäller läkemedelsför-
skrivningen för personer som är 80+ i Strömsunds kommun. 
 
Förslag till yttrande har inkommit från socialnämnden. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 42/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunala pensionärsrådet 
 
  

Justering (sign) 
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Förskrivning av många och olämpliga läkemedel i 
Strömsunds kommun till personer 80 + 

Beskrivning av ärendet 
 
Inom kommunens geografiska område finns fyra vårdgivare: 
 

Kommunal vård och omsorg innefattar hela kommunen.  
Landstingsdriven primärvård.  
Privat vårdgivare av primärvård  
Nya närvården och gemensam nämnd Frostviken. 

 
Av 815 kvinnor över 75 år, 625 män över 75 år bor 210 i särskilda boende-
former och 89 i lgh i trygghetsboenden och med regelbunden hemsjuk-
vård/mån är det ca 580-600 kvinnor och män som får regelbundna insat-
ser från kommun som vårdgivare resterande antal får sina läkemedel och 
hälso- och sjukvårdinsatser av övriga vårdgivare.   
 
För att kunna bedriva resultatinriktat förbättringsarbete inom t.ex. om-
vårdnad, kost, rehabilitering m.m. har medarbetare inom förvaltningen 
erhållit kontinuerliga kompetens- och fortbildningsinsatser. Fokus på 
omvårdnad och kvalitetsarbete har varit och är prioriterade områden.  
 
Under åren 2007-2008 genomfördes strukturerade läkemedelsgenom-
gångar i ordinärt- och särskilt boende i samverkan mellan kommunen, 
primärvården och Apoteket, med hjälp av stimulansmedel som förvalt-
ningen sökte och beviljades för att genomföra detta. Kommunen har ut-
bildat handledare i läkemedelshantering med Apotekets stöd och utbild-
ningsmaterial. Dessa utbildade all vård- och omsorgspersonal i läkemedel 
för äldre. Utbildning har också årligen getts till sjuksköterskor och di-
striktssköteskor från Apoteket inom olika områden kring äldres läkeme-
delsbehandling.  
 
En gemensam rutin med primärvården finns och används för läkeme-
delsgenomgång vid långvarig läkemedelsbehandling . Phase 20 används, 
en så kallad checklista som underlättar för att den enskilde ska få trygg 
och säker läkemedelsbehandling, genom symtomskattning och ordination 
på provtagning.  
 
Projektet ”Koll på läkemedel” redovisar uppgifter från 2012, andel pro-
cent av personer 80 år och äldre i Strömsunds kommun som har 10 eller 
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fler läkemedel förskrivna, samt andel procent som har olämpliga läkeme-
del. I skrivelsen görs jämförelser mellan kommunerna i Strömsund,  
Krokom och Bräcke. Krokoms kommun har en yngre befolkning. Områ-
den i samhällsstrukturen som inte är möjliga att direkt påverka finns 
också som kan vara en förklaring till skillnader mellan förskrivning av lä-
kemedel. Det handlar om socioekonomiska förhållanden och arbetsmark-
nads frågor.  
 
Genom information från Öppna jämförelser 2013, baserade på uppgifter 
från 2012, hämtar vårdgivarna information om resultat gällande bl. a lä-
kemedel som därefter analyseras.  
 
Socialnämndens inriktningsmål 2013, om trygg och säker läkemedelan-
vändning, med effektmål om procentuell minskning av olämpliga läke-
medel för äldre uppnåddes för 2013. Andelen olämpliga läkemedel till 
personer 75 år och äldre : - 16,1 %, andel antipsykotiska läkemedel till 
personer 65 år och äldre via apodos: - 6,0 % samt andelen antiinflammato-
riska läkemedel till personer 75 år och äldre: - 2,7 %. sammanlagd minsk-
ning under mätperioden - 24,8%. 
 
Under 2013 har kommunen som en av fyra vårdgivare genomfört ett antal 
aktiviteter i syfte att förbättra läkemedelsbehandlingen till äldre som in-
nefattas av kommunens hemsjukvård i ordinärt- och särskilt boende med 
att minska andelen olämpliga läkemedel. God läkemedelsbehandling in-
kluderar också att identifiera om underbehandling av sjukdomstillstånd 
finns, där utökad behandling kan behövas för optimal effekt och framför- 
allt för den äldres livskvalitet. God samverkan kring förskrivning av lä-
kemedel är centralt, då landstingets primärvårdsläkare ytterst ansvarar 
för läkemedelsbehandlingen utifrån patientansvar.  
 
Kommunen som vårdgivare genomför följande aktiviteter för att förbättra 
läkemedelsanvändandet för den enskilda kvinnan eller mannen som har 
regelbunden hemsjukvård från kommunen i ordinärt boende och i sär-
skilt boende: 
 

läkemedelsgenomgångar  
utbildningsinsatser för olika yrkesprofessioner.  
läkemedelsavstämning  
läkemedelsgenomgång tillsammans med läkare.  
läkemedelsgenomgång på distans i särskilt boende, i samverkan med 
apotek och privat vårdgivare av primärvård.  
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utbildning kring äldre och läkemedel senast november 2013, med Per 
Magnusson, ordförande i läkemedelskommittén.  
Apoteksstöd.  
Förtydligande i rutin för läkemedelshantering om ansvaret för läkeme-
delsgenomgångar i samverkan, läkare och sjuksköterska utifrån änd-
ring i föreskrift om läkemedelshantering (SOSFS 2012:9).  
Intern punktprevalensmätning avseende olämpliga läkemedel i särskilt 
boende, januari 2013 och 2014.  
Samverkan med Regionförbundet.  
Information och samverkan mellan läkemedelsstrateg och apotekare 
inom Jämtlands läns landsting och medicinskt ansvariga sjuksköters-
kor i länet.  
Utbildning för distriktssköterskor i primärvård med fokus på äldre och 
egenkontroller.  

 
Vårdgivarnas gemensamma process och ansvar i frågor om god läkeme-
delsbehandling till äldre ingår i satsningen ”Sammanhållen vård- och 
omsorg för de mest sjuka äldre 2012-2014”, regeringens och Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) överenskommelse. Chefsteamen  
Ledningskraft och de regionala utvecklingsledarna, stödjer kommunerna 
och landstinget i genomförande av aktiviteter inom dessa målområden. 
 
Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2012-2014, finns framtagen 
för samtliga vårdgivare i länet. I likhet med tidigare år är ett delmål ”god 
läkemedelsbehandling för sjuka äldre”. För 2014 mäts följande områden:  
 

olämpliga läkemedel till personer >75 år 
läkemedel mot psykos till personer >75 år 
antiinflammatoriska läkemedel > 75 år 

 
I handlingsplan finns samverkansområden mellan länets vårdgivare, lä-
kemedelskommittéer och andra aktörer gällande läkemedel beskrivna.  
 
För 2014 finns aktiviteter som ska genomföras i samverkan, både region-
alt och lokalt. Länshandlingsplan för 2014 kommer att vara vägledande. 
Landstinget arbetar med läkemedelsberättelse till patienter i samband 
med utskrivning från Östersunds sjukhus. Organiserade äldreläkarmöten 
påbörjas i länet vårterminen 2014, utbildning kommer att ges till  
ST-läkare om äldre och läkemedel samt till distriktsläkare, kommunens 
personal och enhetschefer. Senaste läkemedelsutbildningen för läkare och 
sjuksköterskor hölls i november 2013 från läkemedelskommitténs ordfö-
rande, i samverkan mellan kommunen och primärvården. 
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Analys av läkemedelsförskrivning planeras på hälsocentralsnivå, via pa-
tientsäkerhetsenheten och läkemedelskommittén. Information om regler 
för läkemedelsgenomgångar och den landstingsgemensamma läkeme-
delslistan planeras till läkare och sjuksköterskor. Landstinget har tecknat 
avtal med Center för e- hälsa i samverkan (Cehis) om Nationell ordinat-
ionsdatabas (NOD) i syfte att underlätta för förskrivare att få en samlad 
bild av patientens förskrivna läkemedel. Samtliga vårdgivare är också se-
dan 2012 anslutna till Pascal, ett nationellt ordinationsverktyg, för ordi-
nation av dosläkemedel, när patienten får sina mediciner fördelade i på-
sar. Här finns bl.a- viktig information om vilka andra läkemedel patienten 
redan tar, så att inte kombinationen av läkemedel orsakar problem för pa-
tienten. En handlingsplan för god läkemedelsbehandling för äldre kom-
mer att tas fram via landstingets styrgrupp för läkemedel.   
 
På telefon 1177, Sjukvårdsrådgivningen, finns information till allmänhet-
en, medlänkar och kontaktinformation för läkemedelsinformation gäl-
lande lämplighet, biverkningar m.m. Behövs stöd för mer djupgående in-
formation och genomgång av läkemedel ska kontakt tas med patientan-
svarig läkare. 
Äldre personer som har egna resurser att klara sin läkemedelshantering 
kan behöva stöd från sin hälsocentral i primärvården kring frågor om lä-
kemedelsbehandlig och en läkare som ansvarar för samtliga förskrivning-
ar.  

Ett delmål är god läkemedelsbehandling för sjuka äldre. Kommunen som 
vårdgivare fortsätter att arbeta i samverkan med övriga tre vårdgivare 
och Apotek i lokal samverkan för att minska olämpliga läkemedel och nå 
måluppfyllelse. Läkemedelsbehandling i form av dos, val av preparat, 
kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar är ett fortsatt prioriterat 
område för de kvinnor och män som har kommunal hemsjukvård och 
kvinnor och män i särskilt boende.  
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§ 76 Dnr 2014.51 157 

Hemsändningsersättning till glesbygdsbutikerna i Ström-
sunds kommun 

Skrivelse har inkommit från Landsbygdsmentorerna. De vill att Ström-
sunds kommun höjer hemsändningsersättningen till berörda butiker i 
kommunen. 
 
Tjänsteskrivelse har inkommit från utredningschefen: 
 
Livsmedelsbutikerna i kommunen har sedan lång tid tillbaka erhållit bi-
drag för hemsändning av dagligvaror till konsumenter främst i glesbygd. 
Bidraget har reglerats upp med viss regelbundenhet och uppgår för när-
varande till 120 kronor per försändelse. Bidragsbeloppet har varit oför-
ändrat sedan den 1 augusti 2011.  
 
Antalet butiker som erbjuder hemsändning har minskat, likaså antalet 
kunder som beställer varor via hemsändning. Hemsändning och dit hö-
rande bidrag tycks vara betydelsefull för butikerna i mindre byar men 
mindre intressant för större butiker 
 
Sammantaget upprätthålls hemsändning i huvudsak av kvarvarande bu-
tiker i mindre orter.  
 
Landbygdsmentorerna har genom Gunnar Granholm också tagit upp frå-
gan om höjning av bidragsbeloppet. Något konkret förslag om nytt bi-
dragsbelopp lämnas inte, möjligen antyds en förhoppning om att bi-
dragsbeloppet höjs till 200 kronor. 
 
För 2013 budgeterades nettokostnaden till 220 000 kronor. Utfallet blev 
214 772 kronor. Inom nuvarande budget, oförändrad för 2014, finns såle-
des ett utrymme om ca 5 000 kronor för höjning av bidragsbeloppet. Det 
skulle medge en möjlighet att öka beloppet med 3-4 kronor per hemsänd-
ning. 
 
Mot bakgrund av att bidragsbeloppet i regel hålls oförändrat ca tre år, 
kan det vara motiverat att höja bidragsbeloppet med mer än vad nuva-
rande nettobudget medger. Med varje beloppsökning med heltal 10 kro-
nor beräknas kommunens nettokostnad öka med ca 16 000 kronor/år. 
 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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§ 76 forts. Dnr 2014.51 157 

Budget netto 2014               Bidragsbelopp +     Kalkyl årskostnad netto  
 
   220 000 kr                                 10 kr                        234 000 kr  
   220 000 kr                                 20 kr                        252 000 kr 
   220 000 kr                                 30 kr                        270 000 kr  
 
En beloppshöjning upp till 200 kronor skulle slutligen kräva ett budget-
tillskott med ca 140 000 kronor. 
 
Utredningschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att bidragsbelop-
pet för hemsändning höjs från 120 kronor till 140 kronor per försändelse 
med verkan från den 1 juli 2014. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 43/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Bidragsbeloppet för hemsändning höjs till 140 kronor per försändelse från 
den1 juli 2014. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Birgitta Guldbrandsson (s) i handläggningen 
av ärendet. 
 
_____  
 
 
 

Justering (sign) 
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§ 77 Dnr 2014.55 612 

Ansökan från Dille Gård AB om godkännande som huvud-
man för fristående gymnasieskola i Krokoms kommun 

Begäran om yttrande har inkommit från skolinspektionen. 
 
Karin Holmquist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, har lämnat för-
slag till yttrande. 
 
Dille Gård AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som 
huvudman för en fristående gymnasieskola i Krokoms kommun fr o m 
läsåret 2015/2016.  
 
Strömsunds kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5§ Skollagen (2010:800). 
 
Dille Gård ABs nuvarande verksamhet omfattar Naturbruksprogrammet 
med inriktningarna Djur och Skog. Det finns totalt 63 elever vid skolenhe-
ten, 43 på inriktningen Djur och 20 på inriktningen Skog.  
 
Den aktuella ansökan gäller en utökning av befintlig skolenhet med Na-
turbruksprogrammet inriktning Lantbruk. Den sökta inriktningen beräk-
nas vara fullt utbyggd 2017 och då omfatta 15 elever. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens yttrande 

Den sökta inriktningen på Naturbruksprogrammet erbjuds redan i länet 
av Jämtlands Gymnasieförbund och skulle därmed inte ge ett utökat ut-
bud av utbildningar för våra ungdomar. Enligt de preliminära antag-
ningssiffrorna i länet har inriktningen Lantbruk endast lockat en (1) för-
stahandssökande för läsåret 2014/2015. För läsåret 2013/2014 var siffran 
densamma, dvs en (1) förstahandssökande. Antalet sökande är således 
inte tillräckligt för fler aktörer. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 44/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 

Justering (sign) 
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§ 77 forts. Dnr 2014.55 612 

Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges enligt följande: 
 
Den sökta inriktningen på Naturbruksprogrammet erbjuds redan i länet 
av Jämtlands Gymnasieförbund och skulle därmed inte ge ett utökat ut-
bud av utbildningar för våra ungdomar. Enligt de preliminära antag-
ningssiffrorna i länet har inriktningen Lantbruk endast lockat en (1) för-
stahandssökande för läsåret 2014/2015. För läsåret 2013/2014 var siffran 
densamma, dvs en (1) förstahandssökande. Antalet sökande är således 
inte tillräckligt för fler aktörer. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Skolinspektionen 
 
  

Justering (sign) 
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§ 78 Dnr 2013.208 841 

Turistiskt kluster i Region 8 

Samarbetsmodellen, ”Turistiskt kluster i Region 8” handlar om att samla 
de aktuella destinationerna och deras intressenter både den offentliga och 
privata sektorn för att öka andelen besökare i regionen. Attraktionskraf-
ten i regionen finns men ytterligare åtgärder måste genomföras för att 
skapa en exportmogen region.  
 
Projektets syfte är att göra en plan inför ett gemensamt arbete 2015-2017. 
Planen skall följa strategin för svensk besöksnäring. 
 
Den långsiktiga målsättningen med modellen är att öka andelen utländs-
ka besökare i regionen för att nå upp till målet att fördubbla omsättningen 
i besöksnäringen. 
 
Implementeringsfasen ska skapa en samarbetsmodell, ”Turistiskt kluster i 
Region 8” som jobbar för att öka andelen utländska besökare i regionen 
genom följande mål: 
 
- Etablera samarbete med regionens flygplatser 
- Stödja destinationsutvecklingen i regionen 
- Ge fler och nya besökare via riktade insatser 

Kostnaden för projektet är beräknat till 15 000 kronor för 2013 och 30 000 
kronor för år 2014.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 juni 2013 att bevilja 15 000 kronor för 
år 2013. Kommunstyrelsen behöver därför fatta beslut om medel för 2014. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 45/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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§ 78 forts. Dnr 2013.208 841 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Turistiskt kluster i Region 8 beviljas 30 000 kronor för 2014. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Turistiskt kluster 
Ekonomi 
 
 

Justering (sign) 
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§ 79 2013.389 770 

Flytt av hälsocentral i Gäddede 

Hälsocentralen i ligger någon kilometer utanför centrala Gäddede. 
Frågan om flytt av hälsocentralens verksamhet in till samhället har disku-
terats vid olika tillfällen och sammanhang. Den 20 augusti 2013 beslutade 
kommunstyrelsen om att tillsätta en utredning som skulle belysa konse-
kvenserna av en flytt till Forsgårdens lokaler. Med anledning av detta har 
flera skrivelser inkommit till kommunstyrelsen. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 46/2014 
 
Yrkande 

Susanne Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag med tillägget att skrivelsen från Frostvikens S-
förening skickas till Strömsunds Hyresbostäder AB: styrelse som tillsam-
mans med Närvårdsnämnden får utreda förutsättningarna för eventuell 
flytt av hälsocentralen till f.d. kommunkontoret i Gäddede. 
 
 
Proposition 

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

1. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att skriftligt redovisa 
utredningen av en eventuell flytt av hälsocentralen i Gäddede samt be-
akta skrivelserna som inkommit. 

 
2. Skrivelsen från Frostvikens S-förening skickas till Strömsunds Hyres-

bostäder AB:s styrelse som tillsammans med Närvårdsnämnden får ut-
reda förutsättningarna för eventuell flytt av hälsocentralen till f.d. 
kommunkontoret i Gäddede. 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Hyresbostäder AB:s styrelse 
Närvårdsnämnden 
 

Justering (sign) 
  





 

 

 

 

Till Kommunstyrelsen 

Angående ärendet ” flytt av hälsocentralen i Gäddede”. 

Vi har fått siffran 7 milj. Som en flytt till Forsgården beräknas kosta. 

Jag företräder många som vill utreda möjligheten att i stället ta det förra 
kommunhuset i anspråk. 

Vad beslut i denna fråga  leder till är mycket viktigt för bygden. Det gäller både 
nuvarande personal på äldreboenden, hälsocentral, nuvarande befolkning , och  
kommande berörda  under många många år framåt.  Hur långt kommer vi med 
7 miljoner om vi ställer i ordning fd. kommunhuset? 

Det är i mycket gott skick, enligt uppgift. Det är ett välbyggt tegelhus. Ligger 
mitt i byn, på andra sidan gatan från Levinsgåren. Huset är sammanbyggt med  
församlingshemmet och har tandkliniken som hyresgäst på andra gaveln. Det 
är kommunens hus som vi har kostnader för redan. Huset inrymmer ett antal 
lägenheter i 2 plan. Den stora ingången från gatan är HK anpassad och det finns 
parkeringsplats både vid sidan av och på baksidan av huset.                                       
De lokaler jag föreslår disponerade kommunens tjänstemän och 
distriktssköterskor tidigare. Rummen är moderna och välbehållna kontorsrum 
med 8 rum i en avd. och fd. bibliotekslokalerna å den andra sidan ingången.  

Hur  stora är inversteringskostnader för att få lokalerna anpassade till 
Hälsocentral och Apotek ? 

 

http://www.socialdemokraterna.se/Media/Logotyper/


Bakom Kommunkontoret uppfördes ett hus för ”brandkåren”  för 2 
räddningstjänstbilar och  personalutrymmen. Räddningstjänsten har nu  flyttat 
ut. Det huset borde vara mkt lämplig för våra 2 ambulanser. Lägenheter finns i 
kommun huset 2:a vån för övernattning vid jour. 

Utrymmen finns även för apoteket som kan fortsätta att finnas på samma 
våning som HC.                                                                                                                               
Sedan jag  började skriva detta har enl. uppgift ny ägare skrivit på 
köpekontraktet  för Uddebo och Gäddede sjukhus, då har  hälsocentralen ett 
nytt ägareförhållande , vad det kan innebära vet vi inte. 

Var Hälsocentralen blir placerad i framtiden berör inte bara oss just nu utan 
lösningen ska hålla många år framåt , så det är ett långsiktigt tänk som ska leda 
detta arbete framåt.  

 

 

Jormvattnet den 15/1 och 20/2 

 

Med vänlig hälsning 

Ingrid Nilsson 

Frostvikens S-förening 
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§ 80 Dnr 2014.85 106 

Ansökan om bidrag för att delta på landsbygdsriksdagen 

Hela Sverige Ska Leva Jämtlands län kommer att delta på landsbygds-
riksdagen i Sandviken under tiden 16 - 18 maj 2014.  
 
Hela Sverige Ska Leva Jämtlands län söker därför bidrag med 16 000 kro-
nor för två representanters deltagande i landsbygdsriksdagen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 47/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Hela Sverige Ska Leva Jämtland erhåller bidrag om 8 000 kronor för fi-
nansiering av en persons deltagande i landsbygdsriksdagen från 
Strömsunds kommun. 

 
2. Kommunstyrelsen vill ha en rapport från mötet.  
 
3. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Hela Sverige Ska Leva 
Ekonomi 
 
 
 
  
 

Justering (sign) 
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§ 81 Dnr 2014.62 849 

Ansökan om stöd för marknadsföring Tåsjö Snöskoterklubb 

Skrivelse har inkommit från Tåsjö Snöskoterklubb. 
 
Tåsjö Snöskoterklubb har tillsammans med Tåsjöbergets Fritidsanlägg-
ningar arrangerat flertalet skotercrosstävlingar. Tävlingarna har lockat 
större delen av Sverigeeliten inom sporten. 
 
Efter att de under några år arrangerat SM-deltävlingar vill de locka en 
bredare förargrupp och publik och kommer därför den 15 mars att arran-
gera en Sverig Cup-deltävling. 
 
De ansöker om 26 000 kronor i marknadsföring. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 50/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Tåsjö Snöskoterklubb beviljas 10 000 kronor i bidrag för marknadsfö-
ring. 

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Tåsjö Snöskoterklubb 
Ekonomi 
 
 
 
  

Justering (sign) 
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§ 82 Dnr 2013.366 805 

Ansökan om medel från Vattudalens kulturbåtar 

Intresseföreningen Vattudalens kulturbåtar bedriver turisttrafik med far-
tyget M/S Tärnan af Karlstad. 
 
Föreningen har bedrivit verksamheten med turist- och beställningstrafik 
med Tärnan på ideell basis sedan 2008 men det är svårt att få någon lön-
samhet på verksamheten. De direkta kostnaderna för att få bedriva turist-
verksamhet är mycket betungande och föreningen ser sig tvungen att av-
sluta verksamheten om det inte går att få lättnader i kostnaderna.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari 2014 att uppdra till kommun-
chefen och turistchefen att ta kontakt med föreningen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 52/2014 
 
Yrkande 

Birgitta Guldbrandsson (s) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsut-
skottet för dialog med Vattudalens kulturbåtar samt att arbetsutskottet får 
i uppdrag av kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Birgitta Guldbrandssons yrkande och 
finner bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för dialog med Vattudalens 
kulturbåtar. 

 
2. Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut i  
 ärendet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Vattudalens kulturbåtar 
 
 
 

Justering (sign) 
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§ 83 Dnr 2014.92 828 

Investeringar Folkets Hus Strömsund 

Skrivelse har inkommit från kommunchefen. 
 
Folkets Hus i Strömsund har behov att nytt låssystem, videokonferensan-
läggning och av att websända kommunfullmäktige. 
 
Låssystem 
Dagens låssystem består av nycklar med olika möjligheter till tillträde. 
För att få en rationell drift och förenklad utlåning samtidigt som säkerhe-
ten blir bättre förslås ett nytt system med taggar och kod.  
 
Videokonferenssystem 
I anslutning till fullmäktigebeslutet i maj 2013 om att kommunen skulle 
överta driften fanns det även skrivningar om bio, IT och videokonferens. 
Trådlöst nätverk har byggts ut och den digitala bion har snart premiär. 
 
Websändning av kommunfullmäktiges möten 
Under några år har frågan om websändning av kommunfullmäktiges mö-
ten varit aktuell. Även en försökssändning har genomförts med stöd av 
AV-media. Det finns olika nivåer på websändning. 
 
Behovet av personal för sändning varierar men minst en person torde be-
hövas under mötet. 
 
Valt system kan givetvis användas för distribution av föreläsningar och 
information (kommunal web-TV) såväl i direktsändning som i efterhand. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 53/2014 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att Strömsunds kommun investerar i video-
konferensutrustning med upp till 150 000 kronor samt att medel anvisas 
ur kommunstyrelsens anslag för ospecificerade investeringar. 
 
Proposition 

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

Justering (sign) 
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§ 83 forts. Dnr 2014.92 828 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Strömsunds kommun investerar i videokonferensutrustning med upp 
till 150 000 kronor. 

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för ospecificerade invester-

ingar. 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Folkets Hus 

Justering (sign) 
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§ 84 Dnr 2011.351 105 

Mid Sweden Science Park – MSSP AB 

Det finns idag drygt 60 miljöer på olika platser i Sverige där näringsliv, 
forskning och det offentliga samhället samarbetar för att öka innovations-
kraften. Dessa miljöer kallas Science Parks eller Inkubatorer. Mid Sweden 
Science Park är en av de yngsta. 
 
Varje Science Park har i uppdrag att förbättra utvecklingen av innovatio-
ner i sin region genom så kallade innovationssystem. Ett innovationssy-
stem kan innehålla flera delar; utbildning, forskning, produktutveckling, 
affärsrådgivning och finansiering. Syftet med systemet är att förvandla 
idéer till produkter eller tjänster som går att sälja. 
 
En Science Park har ofta flera parallella verksamheter igång, så kallade 
initiativ. Mid Sweden Science Parks initiativ är för närvarande Inkuba-
torn, SoLab och Peak Innovation: 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2011 att under 2012-2014 fi-
nansiera Mid Sweden Science Parks (MSSP AB) med 90 000 kronor per 
år. Beslutet avsåg dock bara 2012. 
 
MSSP har också i en utsänd handling pekat på behov av finansiering 2015 
och framåt. Vid en volym av 8 miljoner kronor skulle kommunens andel 
bli 363 000 kronor per år. Detta hanteras inför budget 2015. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 55/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Mid Sweden Science Park beviljas 90 000 kronor för verksamheten un-
der 2014. 

 
2. Medel anvisas ur utvecklingspotten. 
 
 

Justering (sign) 
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§ 84 forts. Dnr 2011.351 105 

3.  Strömsunds kommun är även fortsättningsvis villig att bidra med 
90 000 kronor per år och medlen beaktas i kommande budgetarbete. 

 
4. Strömsunds kommun föreslår Regionförbundet Jämtlands län att lösa 

hela finansieringsfrågan och särskilt pröva medfinansiering från  
 näringslivet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Mid Sweden Science Park  
Ekonomi 
Regionförbundet Jämtlands län 
 
 
 

Justering (sign) 
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§ 85 Dnr 2014.115 041 

Budgetberedning 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi går igenom förutsättningarna 
för budgetarbetet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 56/2014 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
 

Justering (sign) 
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§ 86 Dnr 2013.313 821 

Medborgarförslag om ny sporthall i Strömsund 

Christer Wikström och Jörgen Eriksson har lämnat medborgarförslag om 
önskemål till friidrottsträning och löparträning i en ny sporthall. Bilaga 
 
Kommunchefen har lämnat förslag på svar på medborgarförslaget. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 58/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
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Kommunchef 
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Kommunstyrelsen 

 
 

Svar medborgarförslag om ny Sporthall KF 2013-09-18 

Sammanfattning 

Förslagsställarna lyfter fram den aktivitet som finns inom friidrotten och 
förslår därför att en ny idrottshall också skall ha löparbana på 200 meter, 
hoppgrop och möjlighet att utöva kastgrenar. 
 
Ett omfattade arbete har genomförts kring en specificering av behoven i 
en ny idrottshall. Det har funnits många önskemål under arbetets gång. 
Arbetet har också handlat om att försöka begränsa kostnaderna genom att 
prioritera vad som skall finnas och inte skall finnas i hallen. 
 
Den referensgrupp från olika föreningar som finns enades i oktober 2013 
om ett förslag som omfattar en fullstor ”bollhall” (handboll, innebandy 
mm) och omklädningsrum i anslutning till Dunderhallen. 200 metersbana 
mm enlig medborgarförslaget valdes därför bort. 
 
Med det enade förslaget som grund har projekteringen fortsatt för att ut-
röna kostnaderna för en eventuell byggnation. 
 
Förslaget avslås.  
 
Initierare 

Jörgen Eriksson och Christer Wikström 
 
Förslag till beslut och motivering 

Förslaget avslås med hänsyn till att referensgruppen förordat ett annat al-
ternativ. 
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§ 87 Dnr 2014.93 041 

Justering av rambudget internköp av ekonomtjänst, teknik- 
och serviceförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har personalansvar för en eko-
nom som finansieras inom teknik- och serviceförvaltningens budgetram. 
 
Vid centralisering av ekonomifunktionen togs beslut att budgeten skulle 
vara kvar inom förvaltningen som tidigare hade ansvar för ekonomtjäns-
ten. Personalansvaret övergick till kommunledningsförvaltning-
en/ekonomi. Med föreslagen budgetjustering renodlas budgeten för 
kommunledningsförvaltningen/ekonomi, samt tidigare årlig uppräkning 
av interndebiteringen försvinner.  
 
Beloppet 544 000 kronor är beräknat till 2014 års nivå, dvs inklusive löne-
revision från och med april 2014. 
 
Kommunchefen föreslår kommunfullmäktige besluta att rambudgeten ju-
steras med 544 000 kronor till kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
från teknik- och serviceförvaltningen för en ekonomtjänst. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 59/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Rambudgeten justeras med 544 000 kronor till kommunledningsförvalt-
ningen/ekonomi från teknik- och serviceförvaltningen för en ekonom-
tjänst. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
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§ 88 Dnr 2014.94 041 

Justering rambudget internköp av ekonomtjänst, vård- och 
socialförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har personalansvar för en eko-
nom som finansieras inom vård- och socialförvaltningens budgetram. 
 
Vid centralisering av ekonomifunktionen togs beslut att budgeten skulle 
vara kvar inom förvaltningen som tidigare hade ansvar för ekonomtjäns-
ten. Personalansvaret övergick till kommunledningsförvaltning-
en/ekonomi. Med föreslagen budgetjustering renodlas budgeten för 
kommunledningsförvaltningen/ekonomi, samt tidigare årlig uppräkning 
av interndebiteringen försvinner.  
 
Beloppet 492 000 kronor är beräknat till 2014 års nivå, dvs inklusive löne-
revision från och med april 2014. 
 
Kommunchefen föreslår kommunfullmäktige besluta att rambudgeten ju-
steras med 492 000 kronor till kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
från vård- och socialförvaltningen för en ekonomtjänst. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 60/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Rambudgeten justeras med 492 000 kronor till kommunledningsförvalt-
ningen/ekonomi från vård- och socialförvaltningen för en ekonomtjänst. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 89 Dnr 2014.75 400 

Yttrande till Krokoms kommun över framtidsplan/
översiktplan för Krokoms kommun 

Krokoms kommun har upprättat ett förslag till en kommunomfattande 
översiktsplan. Förslaget är ute på samråd fram till den 30 april 2014. 
Strömsunds kommun har getts möjlighet att yttra sig över samrådsförsla-
get. 

Miljö- och byggavdelningen har lämnat förslag på yttrande. Bilaga 

Miljö- och byggavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna 
bifogade synpunkter på samrådsförslaget. I övrigt har Strömsunds kom-
mun inget att erinra. 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med miljö- och byggavdelningens förslag. 

Kommunstyrelsen beslut 

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. 

_____ 

Beslutsexpediering 
Krokoms kommun 

Justering (sign) 





 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2014-03-25  33  
     

     
§ 90 Dnr 2014.102 105  
 
Leaderområden 

Sören Oscarsson från Leader3sam informerar om arbetet med att bilda 
område för lokalt ledd utveckling det som idag utgör Leaderområden in-
för den kommande perioden 2015-2021. 
 
De signaler som Sören Oscarsson fått från Kommissionen och Jordbruks-
verket är att områdenas strategier ska vara mer konkreta och innehålla 
tydligare mätbara mål, både kvalitativa och kvantitativa. 
 
Huvudfokus kommer att vara inriktat mot att öka antalet arbetstillfällen i 
området. 
 
Liksom i den period som nu avslutas kommer Lokalt ledd utveckling att 
ledas av en styrelse, LAG. Styrelsen ska bestå av lika många företrädare 
från den ideella, privata och offentliga sektorn. 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att Strömsunds kommun vill medverka i 
Leaders efterföljare Lokalt ledd utveckling i 3samområdet (samma 
geografiska område som Leader 3sam), under programperioden 
2015-2021. 
 
Kommunen är beredd att medfinansiera verksamheten och för år 2015 be-
tala motsvarande belopp som kommunens årskostnad varit under pro-
gramperioden 2009-2013. 
 
Under 2015 då formerna för finansiering och kommunernas medverkan 
klarats ut, görs en ny fördelning mellan kommunerna för de resterande 
åren 2016-2021. Under 2015 regleras inbetalt för 2015 så att varje kommun 
erlägger rätt belopp för hela perioden 2015-2021. 
 
Strategiarbetet ska påbörjas snarast och rapporteras löpande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Strömsunds kommun vill medverka i Leaders efterföljare Lokalt ledd 
utveckling i 3samområdet (samma geografiska område som Leader 
3sam), under programperioden 2015-2021.  

 
 
§ 90 forts. Dnr 2014.102 105  

Justering (sign) 
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2. Strömsunds kommun är beredd att medfinansiera verksamheten och 

för år 2015 betala motsvarande belopp som kommunens årskostnad 
varit under programperioden 2009-2013. 

 
3. Under 2015 då formerna för finansiering och kommunernas medver-

kan klarats ut, görs en ny fördelning mellan kommunerna för de reste-
rande åren 2016-2021. Under 2015 regleras inbetalt för 2015 så att varje 
kommun erlägger rätt belopp för hela perioden 2015-2021. 

 
4. Strategiarbetet ska påbörjas snarast och rapporteras löpande till kom-

munerna. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Leader 3sam 
 
 

Justering (sign) 
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§ 91 Dnr 2014.101 042 

Årsredovisning 2013 för Jämtlands Räddningstjänstförbund  

Årsredovisning 2013 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprät-
tats. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Årsredovisningen godkänns. 
 
_____ 
 
 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2014-03-25  36  
     

     
§ 92 Dnr 2013.252 297 

Ansökan om ekonomiskt stöd till Hotings Byggnadsförening 
upa 

Skrivelse har inkommit från Hotings Byggnadsförening upa. 
 
Eftersom de har en ansträngd ekonomi trots vidtagna åtgärder ansöker de 
om ekonomiskt stöd fram till eventuellt beviljat driftbidrag.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 51/2014 
 
Yrkande 

Ragnar Lif (c) yrkar att Hotings byggnadsförening upa beviljas 65 000 
kronor i extra driftsbidrag. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda utgifter. Föreningen behöver upprätta en handlingsplan 
för hur verksamheten ska gå runt framöver. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Ragnar Lifs yrkande och finner bifall 
till detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Hotings byggnadsförening upa beviljas 65 000 kronor i extra driftsbi-
drag.  

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.  
 
3. Föreningen behöver upprätta en handlingsplan för hur verksamheten 

ska gå runt framöver. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Hotings byggnadsförening upa 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 93 Dnr 2014.111 293 

Initiativärende ”Ett sjukhus står outnyttjat” 

Göran Edman (rd) har inkommit med initiativärende ”ett sjukhus står 
outnyttjat”. Bilaga 
 
Yrkanden 

* Gudrun Hansson (s) yrkar att initiativärendet avvisas eftersom det inte 
ligger inom kommunens kompetensområde. Medborgarförslag kan läm-
nas till landstingsfullmäktige. 
 
* Göran Edman (rd) yrkar bifall till initiativärendet. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Göran Edmans  
yrkande och finner bifall till eget yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet avvisas. 
 
Reservation 

Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget  
yrkande. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 94 

Delegationsbeslut 

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut §§ 35-61/2014. 
 
 
b) Utredningschef Stig Willmans delegationsbeslut om parkeringstillstånd 
(nr 7- 13/2014). 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 95 

Delgivningar 

a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
Budget 2014  300 000:- 
Anvisat t.o.m § 65/2014  46 000:- 

Kvarstår  254 000:- 
 
 
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
Budget 2014   1 500 000:- 
Anvisat t.o.m. § 65/2014 559 000:- 

Kvarstår  941 000:- 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justering (sign) 
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