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§ 127 

Information om projekt arbetskraftskoordinator 

Karin Holmqvist, framtids- och utvecklingsförvaltningen informerar om 
projekt arbetskraftskoordinator. Projektet pågår under tiden 1 februari 
2012 till 31 mars 2014. Projektet arbetar med personer som står långt från 
arbetsmarknaden. 
 
Målgruppen för projektet är personer som är 50 år och äldre samt perso-
ner med psykiska och fysiska funktionshinder. 
 
Total budget för projektet är 3,9 miljoner kronor varav 1,5 miljoner kronor 
finansieras av Europeiska socialfonden, 0,7 miljoner kronor är deltagarer-
sättning och resterande 1,7 miljoner kronor finansieras av projektägaren. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 128 

Information om pensionsstiftelsen 

Anders Andersson, kommunchef, informerar om pensionsstiftelsen.  
 
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av 
Strömsunds kommun. 
 
Den 1 januari 2013 fanns det 116 333 516 kronor i stiftelsen och under de 
första månaderna på året så har stiftelsen ökat med ungefär 2,18 %. På 
årsbasis innebär det en ränta på 4,6%. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 129 Dnr 2013.154 003 

Översyn av styrande dokument, riktlinjer för systematiskt 
brandskyddsarbete 

Kommunstyrelsens uppdrog den 19 juni 2012, § 173, åt processledaren att 
initiera arbetet med jämställdhetsintegrering och uppdatering av inaktu-
ella styrdokument. Samtidigt godkände kommunstyrelsen riktlinjer för 
benämning och fastställande av styrande dokument. 
 
Riktlinjer definierades som dokument som tydliggör arbetsätt och hur po-
licies, beslut och lagar ska tillämpas. Riktlinjer fastställs av styrelser, 
nämnder eller chefer. 
 
Gällande dokument för det systematiska brandskyddsarbetet (1.4) fast-
ställdes av kommunstyrelsen den 7 januari 2009, § 22. Det nya förslaget 
för systematiskt brandskyddsarbete är helt omskrivet. Förslaget har 
stämts av med kommunchefen, personalstrategen och räddningstjänst-
förbundet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 108/2013 
 
Yrkande 

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

Förslag till reviderade riktlinjer för systematiskt brandskydd (1:4) antas. 
Bilaga 
 
_____  
 
  

Justering (sign) 
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Id nr:  1:4 Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare 
Version: 0.6 Fastställd: Uppdateras 

 
 
Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Ansvar och uppgiftsfördelning 
3. Systematiskt brandskyddsarbete 
4. Regler och rutiner 
5. Information, utbildning och övning 
6. Brandskyddsrond och uppföljning 
7. Rutiner i händelse av brand/larm 
 
1. Bakgrund 

Det totala brandskyddet för en byggnad utgörs av byggnadstekniskt 
och organisatoriskt brandskydd. 
 
Fastighetsägaren har ansvar för det byggnadstekniska brandskyddet, 
inklusive dokumentation, kontroll, drift och underhåll. Brandceller, 
brandsektioneringar, brandgasventilation, automatiska släcksystem och 
brandlarm är skyddssystem som ingår i det byggnadstekniska brand-
skyddet. I fastighetsägarens ansvar ingår även annan släckutrustning 
och utrymningsskyltar. Teknik och serviceförvaltningen ansvarar för 
det byggnadstekniska brandskyddet i de fastigheter som kommunen 
äger.  I de fall verksamheten finns i lokaler som ägs av någon annan än 
kommunen regleras ansvaret för brandskyddet i hyresavtalet. 
 
Respektive verksamhetsutövare har ansvar för sitt organisatoriska 
brandskyddsarbete. Inom Strömsunds kommun benämns detta arbete 
systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och utförs inom ramen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 
 
2. Ansvar och uppgiftsfördelning  

Kommunstyrelsen har på kommunfullmäktiges uppdrag ansvar för att 
leda, samordna och följa upp kommunens systematiska arbetsmiljöar-
bete. I och med det har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för det 
systematiska brandskyddsarbetet. 
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Det systematiska brandskyddsarbetet är en del i det systematiska ar-
betsmiljöarbetet, vilket innebär att det följs upp i samverksanssystemet 
på lokal nivå, på områdesnivå, på förvaltningsnivå och centralt.  
 
I det systematiska arbetsmiljöarbetet överlämnas brandskyddsuppgifter 
samtidigt med arbetsmiljöuppgifter till personalansvariga chefer. Över-
lämnandet innebär att chefen blir brandskyddsansvarig för sin verk-
samhet. Den chef som åtagit sig brandskyddsansvaret och som inte 
uppfattar sig ha tillräckliga befogenheter och resurser ska vända sig till 
den chef som överlämnat brandskyddsuppgifterna för att få utökade 
befogenheter och resurser. Om detta inte sker ska han/hon återlämna 
brandskyddsuppgiften till närmaste chef. 
 
På varje arbetsplats/avdelning ska det finnas minst ett av brand-
skyddsansvarig utsett brandskyddsombud. Brandskyddsombudet har 
ansvar för att följa upp att brandskyddsronder genomförs och följa upp 
att upptäckta fel och brister åtgärdas. 
 
Alla anställda kvinnor och män har ansvar för att informera brand-
skyddsansvarig om upptäckta fel och brister i brandskyddet. 
 
 
3. Systematiskt brandskyddsarbete 

Det systematiska brandskyddsarbetet består av följande delar: 

• Utformning av regler och rutiner för brandskyddsarbetet i verk-
samheten 

• Information till nyanställda 
• Regelbunden utbildning och övning för anställda kvinnor och män 
• Brandskyddsronder 
• Uppföljning av upptäckta fel och brister 
 
Allt systematiskt brandskyddsarbete ska dokumenteras. 
 
 
4. Regler och rutiner 

Brandskyddsansvarig har ansvaret för att utforma, införa och doku-
mentera regler och rutiner för verksamhetens systematiska brand-
skyddsarbete. 
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5. Information, utbildning och övning 

Brandskyddsansvarig ansvarar för att varje nyanställd kvinna och man 
vid sin introduktion får information om brandskyddsregler inom verk-
samheten, information om utrymningsplaner samt en genomgång av 
lokaler avseende utrymning, brandskydd och släckutrustning. 
 
Brandskyddsansvarig ansvarar för att ha en plan för regelbunden ut-
bildning och övning av all sin personal, att personalen skickas på ut-
bildning samt dokumentation av vem som deltagit i vilken utbild-
ning/övning och när. 
 
Personalavdelningen ansvarar för att organisera utbildningar. 
 
Intervaller för utbildning och övningar 
 
Introduktion för nyanställda och vikarier 
Senast två veckor efter tillträde 
 
Grundläggande brandskyddsutbildning 
Vård- och omsorgspersonal: minst vart tredje år 
Skol-, förskole- och fritidshemspersonal: minst vart fjärde år 
Kontorspersonal (exkl. socialtjänstpersonal): minst vart fjärde år 
Nyckelpersoner (receptionister, vaktmästare):  minst vart annat år 

 
Utrymningsövningar 
Vård- och omsorgsverksamheter: en gång/år 
Skolor och förskolor (inkl. barn och elever) två gånger/år 
Kontorsverksamhet en gång/år 
 
 
6. Brandskyddsrond och uppföljning 

Brandskyddsansvarig ansvarar för att det minst en gång per kvartal 
genomförs en brandskyddsrond och att den dokumenteras. Brand-
skyddsombudet genomför brandskyddsronden och överlämnar däref-
ter en ifylld checklista till brandskyddsansvarig för eventuella åtgärder. 
 
Ronden genomförs enligt en för verksamheten speciellt upprättad 
checklista och anpassad efter byggnadens brandskydd. Checklistan bör 
omfatta: 

• Brandskyddsutrustning och brandredskap 
• Larm 
• Utrymningsvägar och utrymningsskyltar 
• Utrymningsplaner (uppsatta skyltar) 
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Brandskyddsansvarig ansvarar för att åtgärder vidtas. Vid upptäckta 
fel och brister i det byggnadstekniska brandskyddet ska fastighetsäga-
ren kontaktas för åtgärder. 
 
Brandskyddsombudet ansvarar för att bevaka att upptäckt fel och bris-
ter åtgärdas.  
 
 
7. Rutiner i händelse av brand/larm 

Varje larm måste tas på allvar och utrymning ska påbörjas omedelbart. 
 
Återsamling ska ske på utsedd plats. Varje verksamhet ska ha rutiner 
för att kontrollera att alla finns med vid återsamlingen. 
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§ 130 Dnr 2013.164 297 

Bidrag till drift av samlingslokaler 2013 

Ansökningstiden för bidrag till drift av samlingslokaler gick ut den 2 april 
2013. 
 
Annonsering har gjorts i lokaltidningen den 23 januari och den 27 februa-
ri samt i Vaajma den 14 februari. I samband med annonseringen i lokal-
tidningen den 23 januari lades även information ut på hemsidan. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har gjort en sammanställning över de 
ansökningar som uppfyllt normen för bidrag till drift av samlingslokaler, 
bilaga 1. 
 
Förslag till beslut  
 
1 Teknik- och serviceförvaltningens förslag till kommunstyrelsen är att 
1 400 000 kronor fördelas på de föreningar som uppfyllt normen för bi-
drag till drift av samlingslokaler enligt bilaga 1 inklusive de nya förening-
arna som uppfyllt normen. 
 
1 Resterande 250 000 kronor avsätts till extra bidrag som fördelas av 
kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens prioriteringar. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 109/2013 
 
Yrkande 

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

1 Driftsbidrag om 1 400 000 kronor fördelas på de föreningar som uppfyllt 
normen för bidrag till drift av samlingslokaler enligt bilaga 1 inklusive de 
nya föreningarna som uppfyllt normen. 
 
2 Resterande 250 000 kronor avsätts till extra bidrag som fördelas av 
kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens prioriteringar. 
 
_____   
 

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-05-22  6  
     

     
§ 130 forts. Dnr 2013.164 297 

 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Justering (sign) 
 

  



T e k n i k -  o c h  s e r v i c e f ö r v a l t n i n g e n

Bilaga 1
Driftsbidrag 2013

               Utvärdering
Förening Drifts-          

kostnad
Fast 
boende

Varmbonad 
yta

Aktivitet+    
besök

45 % drift Boende/
10

Yta/20 Aktivi-
teter/50

Tot      
poäng

Poäng-    
tillägg

Nytt bidrag

Alanäsets Folketshusförening 28 877 38 200 536 12 995 3,8 10 10,72 24,52 8 970 21 964

Alavattnets byförening 18 896 27 65 998 8 503 2,7 3,25 19,96 25,91 9 478 17 981

Björksjönäs-Stornäsets bygdegårdsför (sökt 2011) 13 192 29 91 271 5 936 2,9 4,55 5,42 12,87 4 708 10 644

Bredkälens Byförening 26 904 53 145 604 12 107 5,3 7,25 12,08 24,63 9 010 21 117

Byggnadsföreningen Jormstugan 37 496 163 290 1948 16 873 16,3 14,5 38,96 69,76 25 519 42 392

Byggnadsföreningen SAGA, Gäddede 106 929 466 550 2730 48 118 46,6 27,5 54,60 128,7 47 080 95 198

Faxebygdens Byalag 87 463 91 510 1429 39 358 9,1 25,5 28,58 63,18 23 112 62 470

Frostvikens Byaförening 13 081 21 152 505 5 886 2,1 7,6 10,10 19,8 7 243 13 130

Fågelbergets Bystuga 8 371 26 98 86 3 767 2,6 4,9 1,72 9,22 3 373 7 140

Grenås bygdegårdsförening 47 592 51 150 371 21 416 5,1 7,5 7,42 20,02 7 324 28 740

Gåxsjö Bygdegårdsförening 68 128 147 346 1859 30 658 14,7 17,3 37,18 69,18 25307 55 965

Hammerdals Byggnadsförening 240 489 1175 1700 13420 108 220 117,5 85 268,40 470,9 172 261 280 481

Harrsjöns Byalag 1 459 9 130 0 657 0,9 6,5 0,00 7,4 2 707 3 364

Heimlöuta hembygdsförening 30 081 55 265 698 13 536 5,5 13,25 13,96 32,71 11 966 25 502

Hillsands Byalag 17 646 43 150 539 7 941 4,3 7,5 10,78 22,58 8 260 16 201

Håxås Skarpås byalag 7 563 100 67 240 3 403 10 3,35 4,80 18,15 6 640 10 043

Jansjö Bystuga 15 035 22 144 1611 6 766 2,2 7,2 32,22 41,62 15 225 21 991

Karbäckens Bygdeförening 27 245 49 215 713 12 260 4,9 10,75 14,26 29,91 10 941 23 202

Kilens och Helgeåkilens byaförening 17 955 29 200 530 8 080 2,9 10 10,60 23,5 8 597 16 676

Kvarnbergsvattnets bygdeförening (Kvarnfröjd) 18 528 26 178 170 8 338 2,6 8,9 3,40 14,9 5 451 13 788

Lidsjöbergs Bygdegårdsförening 16 213 63 165 295 7 296 6,3 8,25 5,90 20,45 7 481 14 777

Lillvikens Bygdeförening 6 930 29 250 84 3 119 2,9 12,5 1,68 17,08 6 248 9 367

Lorås ungdoms- och Bygdegårdsförening (2011) 31 504 61 165 324 14 177 6,1 8,25 6,48 20,83 7 620 21 797

Lövberga Byalag 64 471 110 200 605 29 012 11 10 12,10 33,1 12 108 41 120



T e k n i k -  o c h  s e r v i c e f ö r v a l t n i n g e n

Bilaga 1
Driftsbidrag 2013

Förening Drifts-          
kostnad

Fast 
boende

Varmbonad 
yta

Aktivitet+    
besök

45 % drift Boende/
10

Yta/20 Aktivi-
teter/50

Tot      
poäng

Poäng-    
tillägg

Nytt bidrag

Lövviks Folketshusförening 13 842 36 312 209 6 229 3,6 15,6 4,18 23,38 8 553 14 782

Mårdsjöns bygdegårdsförening (fick 2011) 3 594 18 152 103 1 617 1,8 7,6 2,06 11,46 4 192 5 810

Ringvattnets Bygdegårdsförening 27 235 38 100 1234 12 256 3,8 5 24,68 33,48 12 247 24 503

Rossöns Folketshusförening 99 058 519 800 3814 44 576 51,9 40 76,28 168,18 61 522 106 099

Rudsjö Folketshusförening 25 349 50 204 404 11 407 5 10,2 8,08 23,28 8 516 19 923

Rörströms Hembygdsförening 27 710 75 60 644 12 470 7,5 3 12,88 23,38 8 553 21 022

Sikås Byförening 53 960 234 290 1546 24 282 23,4 14,5 30,92 68,82 25 175 49 457

Silsjönäs Bygdegård 12 049 46 170 179 5 422 4,6 8,5 3,58 16,68 6 102 11 524

Stora Blåsjöns Folketshusförening 35 517 102 152 1023 15 983 10,2 7,6 20,46 38,26 13 996 29 979

Strands Bygdegårdsförening 32 811 184 190 736 14 765 18,4 9,5 14,72 42,62 15 591 30 356

Svaningens Bygdegårdsförening 26 859 15 220 417 12 087 1,5 11 8,34 20,84 7 624 19 710

Söredsta medborgarhusförening 2 369 25 130 56 1 066 2,5 6,5 1,12 10,12 3 702 4 768

Tjärnmyrbergets Hembygdsförening 41 223 25 170 408 18 550 2,5 8,5 8,16 19,16 7 009 25 559

Tullingsås Byförening 71 481 166 340 2202 32 166 16,6 17 44,04 77,64 28 402 60 568

Tåsjö Samhällsförening 32 800 301 124 495 14 760 30,1 6,2 9,90 46,2 16 901 31 661

Vängelsby Idrotts- och Byförening 47 767 65 400 1349 21 495 6,5 20 26,98 53,48 19 564 41 059

Äspnäs Bygdegårdsförening 23 651 68 165 1127 10 643 6,8 8,25 22,54 37,59 13 751 24 394

Öjarns Byförening 3 776 25 0 159 1 699 2,5 0 3,18 5,68 2 078 3 777

Totalsumma 1 533 099 689 895 1941,17 710 105 1 400 000
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§ 131 Dnr 2013.165 861 
 
Bidrag till Icebreakers besök i Hoting 

Skrivelse har inkommit från Iskuben Ekonomisk förening. 
 
Efter flera års arbete har föreningen fått klart att Peter Foppa Forsberg och 
Icebreakers kommer till Hoting för att spela en välgörenhetsmatch den 9 
augusti 2013 i Iskuben, varför de ansöker om bidrag för uppspolning av is 
och middag på kvällen för lagen som ska spela, ca 60 personer.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 110/2013 
 
Yrkande 

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

1 Iskuben Ekonomisk förening erhåller 15 000 kronor i marknadsförings-
bidrag inför Icebreakers besök i Hoting. 
 
2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. 
 
3 Exakt omfattning regleras i avtal. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Iskuben Ekonomisk förening 
Ekonomi 
  
 

 

Justering (sign) 
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§ 132 Dnr 2013.163 845 

Ansökan om bidrag från Hoting Turist 

Skrivelse har inkommit från Hoting Turist som driver Hotings camping-
plats och turistbyrå sedan år 2002 med intilliggande naturbadplats.  
 
Eftersom Europaväg 45 går förbi campingplatsen besöks badplatsen av 
många förbipasserande turister. Badplatsen utnyttjas även till stor del av 
lokalbefolkningen. Personer badar, fikar och besöker toaletten. Detta 
medför att sopor lämnas och att toaletterna används. Tyvärr har även en 
del vandalisering av badhytterna förekommit vilket kostar pengar. 
 
Med anledning av detta ansöker Hoting Turist om ett kommunalt bidrag 
om 30 000 kronor. 
 
Strömsunds kommun kan efter förhandling och via avtal stödja ideella fö-
reningars serviceåtgärder. Detta kan omfatta såväl toaletter som rastplat-
ser och annat. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 111/2013 
 
Yrkande 

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

Ansökan avslås. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Hoting Turist 
  

Justering (sign) 
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§ 133 Dnr 2013.168 807 

Bidrag till marknadsföring - Rossöns Golfklubb 

En förfrågan har inkommit från Golfklubben i Rossön om marknadsfö-
ringsbidrag. 
 
I kommunen finns två golfbanor, Rossön och Strömsund, som drivs ide-
ellt av föreningarna. Banorna finansieras genom medlemsavgifter, spel-
avgifter och sponsring.  
 
Kommunen har haft ett avtal med båda föreningarna om marknadsföring 
på banan m.m. Föreningarna erhöll ett bidrag om 15 000 kronor var, för 
2012. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 112/2013 
 
Yrkande 

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

1 Rossöns Golfklubb erhåller 10 000 kronor i marknadsföringsbidrag.  
 
2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. 
 
3 Exakt omfattning regleras i avtal. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Rossöns Golfklubb 
Ekonomi 
Kommunchefen 

Justering (sign) 
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§ 134 Dnr 2013.171 864 

Ansökan om bidrag till en film om människorna runt Vattu-
dalen 

Camilla Wolgers har lämnat in en ansökan om bidrag för att göra en film 
om människorna runt Vattudalen och om vad som gör dem lyckliga. 

Anledningen är att i början på 70-talet gjorde Beppe Wolgers en doku-
mentär som heter Männsikor runt Vattudalen. I filmen följer han tre fa-
miljer som alla har en stark övertygelse om att platsen de valt att bo på är 
den självklara utgångspunkten för deras verksamma liv. Det är hårt slit, 
tillfredsställelse, vardagslycka, stolthet och förnöjsamhet som är gemen-
samma nämnare för dessa människor. I filmen får man ta del av deras 
drömmar och motgångar på ett respektfullt och nära sätt. 

Camilla Wolgers vill nu göra om den resan runt Vattudalen idag så som 
hennes pappa gjorde den, fast 40 år senare, för att möta människorna som 
lever och verkar på och omkring sin gård. 

Med filmen vill hon berätta om sitt perspektiv av livet här och livet från 
Stockholm. Filmen kommer bland annat att handla om det som påverkar 
valen man gör genom livet. Hon vill också blicka tillbaka till dokumentä-
ren som henens pappa gjorde för att se om det finns någon skillnad i hur 
man låter sitt liv formas idag. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 113/2013 
 
Yrkande 

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

1 Camilla Wolgers erhåller bidrag med 50 000 kronor under förutsättning 
att övrig finansiering erhålls. 
 
2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Camilla Wolgers 
Ekonomi 

Justering (sign) 
 

  



PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2013-05-22 11 

§ 135 Dnr 2013.140 192 

Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 

Akademi Norrs direktion beslutade den 28 september 2009 om en modell 
för långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar för studenter 
som genomför examensarbeten i Akademi Norr-kommunerna. 

Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal exa-
mensarbeten man vill ska genomföras i kommunen samt anslår medel för 
finansiering av stipendier och reseersättningar för detta.  

Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda 
examensarbeten. 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp av 13 000 kronor varav 3 000 
kronor är reseersättningar mellan studieort och examensplats. Eventuellt 
stipendium, 10 000 kronor, beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat 
till faktisk prestation. 

Akademi Norr-kommunernas beslut om antal examensarbeten för 2013 
kommer att sammanställas så fort uppgifterna kommit in. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 114/2013 

Yrkande 

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

Kommunstyrelsens beslut 

1 Strömsunds kommun beslutar att genom reseersättningar och stipendier

stödja tre examensarbeten under 2013.  

2 Medel anvisas ur utvecklingspotten. 

_____ 

Beslutsexpediering 
Akademi Norr 
Förvaltningar 

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 136 Dnr 2013.83 521 

Ansökan om bidrag för pendlarparkering som åtgärd för kol-
lektivtrafiken 

Genom Trafikverket erbjuds möjlighet att söka statsbidrag för bl a åtgär-
der som kan befrämja resor med kollektivtrafik. En kommun kan söka bi-
drag och ansökan riktas då till Regionförbundet.  

I Strömsund finns längs Järnvägsgatan i direkt anslutning till E 45 en par-
kering för ca 15 personbilar. Här finns ingen elström och möjlighet till 
motorvärmare under den kalla årstiden. 

Förslaget nu är då att komplettera denna bilparkering och skapa tio 
särskilda platser förbehållna arbetspendlare i första hand. Dessa platser 
ska då ha stolpar för eluttag till motorvärmare med modern tidsmätning. 
Platserna bör vara avgiftsbelagda med dagavgift. 

Från Thord Engström, teknik- och serviceförvaltningen, har följande 
kalkyl för en sådan komplettering erhållits: 
 
Nytt elabonnemang                                 25 000 kr 
Material, arbete för tio stolpar               45 000 kr 
Markarbeten, övriga kostnader             15 000 kr 

Summa preliminärt                                 85 000 kr 
 
Förslag till beslut 
 
Via regionförbundet Jämtlands län ansöker Strömsunds kommun om 
statsbidrag till en pendlarparkering inom kollektivtrafiken. Bruttokostna-
den för nödvändig komplettering av befintlig parkering beräknas till 
85 000 kronor. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 115/2013 
 
Yrkande 

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

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 136 forts. Dnr 2013.83 521 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun ansöker via Regionförbundet om statsbidrag till en 
pendlarparkering inom kollektivtrafiken. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Stig Willman 
Regionförbundet 
 
 
 

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 137 Dnr 2013.77 420 

Fyrverkerier 

Skrivelse har inkommit från Tor-Egon Wedin om förbud mot fyrverkerier. 
Hans förslag är att man tillåter fyrverkerier på vissa utvalda platser som 
inte stör och skadar tamdjur och övriga djur ute i bygderna. 
 
Utredningschef Stig Willman har lämnat förslag på lokala ordningsföre-
skrifter för fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. 
 
Rättsregler, ordningslagen 
 
I ordningslagen, 3 kap, 8 § och 9 § ges möjlighet för en kommun att införa 
tillståndskrav och förtydligande för hur fyrverkerier och pyrotekniska va-
ror får användas. 
 
Förslag till beslut 
 
Som underlag för samråd med polis och miljö- och byggavdelningen 
föreslås följande : 
 
Med stöd av ordningslagen 3 kap, 8 – 9 §§ beslutar Strömsunds kommun 
följande: 
 
Tillstånd av polis krävs för användning av fyrverkerier och pyrotekniska 
varor om det kan medföra skada eller olägenhet för person och/eller 
egendom. Som egendom räknas husdjur, djur i företagsverksamhet och 
djur för hobbyverksamhet. 
 
Därutöver kan allmänheten få avfyra fyrverkerier utan särskilt tillstånd 
följande dagar och tider: 
 
Nyårsafton                       19.00 – 00.30 
Påskafton                          19.00 – 23.00 
Valborgsmässoafton       19.00 – 23.00 
 
Fyrverkerierna får då inte riktas eller nedfalla så att risk för skada eller 
olägenhet för personer och/eller egendom kan uppstå. 
 
Detta innebär inget undantag från gällande förbud att avfyra smällare. 
 
 
 

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum 
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§ 137 forts. Dnr 2013.77 420 

Beredning 

Arbetsutskottet § 116/2013 
 
Yrkande 

Roger Kristofersson (s) yrkar att tiden ändras till 18.00 i stället för 19.00. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Roger 
Kristoferssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med Roger Kristoferssons yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Tillstånd av polis krävs för användning av fyrverkerier och pyrotekniska 
varor om det kan medföra skada eller olägenhet för person och/eller 
egendom. Som egendom räknas husdjur, djur i företagsverksamhet och 
djur för hobbyverksamhet. 
 
Därutöver kan allmänheten få avfyra fyrverkerier utan särskilt tillstånd 
följande dagar och tider: 
 
Nyårsafton              18.00 – 00.30 
Påskafton                       18.00 – 23.00 
Valborgsmässoafton      18.00 – 23.00 
 
Fyrverkerierna får då inte riktas eller nedfalla så att risk för skada eller 
olägenhet för personer och/eller egendom kan uppstå. 
 
Detta innebär inget undantag från gällande förbud att avfyra smällare. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Stig Willman 
Polisen 
Tor-Egon Wedin 
 
  

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 138 Dnr 2013.150 100 

Remiss med anledning av förslag att bilda regionkommun 

Skrivelse har inkommit från Jämtlands läns landsting. 
 
Jämtlands läns landsting och länets kommuner beslutade gemensamt 
2010 att bilda ett kommunalt samverkansorgan, Regionförbundet Jämt-
lands län. 
 
För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet vill Jämtlands 
läns landsting ansöka om att från och med den 1 januari 2015 få överta 
det regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utveck-
lingsansvar i vissa län” (SFS 2010:630) och därmed också att få bilda en 
region med direktvalt regionfullmäktige den 1 januari 2015.  
 
Om regering och riksdag godkänner ansökan samlas Jämtlands läns 
landstings verksamheter och Regionförbundet Jämtlands läns regionala 
utvecklingsfrågor i en ny organisation, Regionen. Dessutom kan eventu-
ellt ytterligare regionala utvecklingsfrågor flyttas över som idag är kvar 
på länsstyrelsen till Regionen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 117/2013 
 
Yrkande 

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

1 Strömsunds kommun ställer sig bakom ansökan. 
 
2 Kommunernas inflytande ska säkerställas i den regionala utvecklingen 
samt i andra för kommunerna viktiga frågor. 
 
Göran Edman (rd) deltar inte i beslutet. 
 
_____  
 
 
  

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum 
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§ 139 Dnr 2013.109 041 

Budget för 2013 för Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 

Upphandlingskontoret har upprättat förslag till budget för 2014.  
 
Förslaget till budget har lämnats till varje kommun för samråd. 
 
Förslaget innebär att kostnaden ökar med 20 000 kronor för år 2014 jäm-
fört med 2013. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 118/2013 
 
Yrkande 

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

Strömsunds kommun accepterar den föreslagna utökningen dock under 
förutsättning att övriga kommuner också accepterar ökningen. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Camilla Hulkki 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
  
 

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum 
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§ 140 Dnr 2013.173 849 

Ansökan om marknadsföringsbidrag från Cruising Ström-
sund 

Skrivelse har inkommit från Cruising Strömsund. De ansöker om mark-
nadsföringsbidrag eftersom de planerar att medverka vid motormässan i 
Östersund den 25-26 maj 2013.  
 
De kommer även att arrangera klubbens årliga bilträff den 20 juli, en fa-
miljedag med olika kringarrangemang.  
 
Klubben ansöker om bidrag för att kunna marknadsföra arrangemangen, 
sin klubb och även Strömsunds kommun. 
 
Mässplats 8 500 kr 
Annonsering 5 000 kr 
Diverse trycksaker 1 000 kr 
Hemsida    500 kr 
Program/distribution 1 000 kr 
 
Totalt 16 000 kr 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 119/2013 
 
Yrkande 

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

1 Cruising Strömsund erhåller 10 000 kronor i marknadsföringsbidrag.  
 
2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Cruising Strömsund 
Ekonomi 
  
 

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2013-05-22  19  
     

     
§ 141 Dnr 2013.174 511 

Cruising Strömsund ansöker om att tillfälligt ändra körrikt-
ningen på Storgatan i Strömsund 

Skrivelse har inkommit från Cruising Strömsund. De ansöker om att till-
fälligt ändra körriktning på Storgatan i Strömsund den 20 juli. 

Cruising Strömsund är en klubb för motorintresserade och har sitt säte i 
Strömsund. Klubben har under tre år arrangerat en bilträff på hembygds-
gården i Strömsund under sommaren.  Klubben vill nu utveckla denna 
dag till en familjedag genom att arrangera lite andra aktiviteter än tidiga-
re år. Vilket medför att man ansöker om tillfälligt ändrad körriktning på 
Storgatan. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 120/2013 
 
Yrkande 

Jan-Olof Andersson (m) yrkar att punkten 4 i arbetsutskottets förslag änd-
ras till: Ärendet skickas till polisen för yttrande. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan-Olof 
Anderssons ändrings yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Jan-Olof Anderssons yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen tillåter trafik i båda riktningar följande sträckor och tider 
inom Strömsunds tätort: 

1 Amaliagatan sträckan Lagmansgatan - Vattudalstorget och vidare via 
vänstersväng in på Storgatan, kl 10.00 – 13.00 

2 Storgatan sträckan Strömsvägen – Bredgårdsgatan/Ramselevägen, kl 
18.00 - 22.00. 

3 Tillfälligt parkeringsförbud läggs till för sträckan och tiden enligt punkt 
2.  

4 Ärendet skickas till polisen för yttrande. 
 
_____  

Justering (sign) 
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§ 141 forts. Dnr 2013.174 511 

 
Beslutsexpediering 
Cruising Strömsund 
Stig Willman 
Polisen 
  
 
 

Justering (sign) 
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§ 142 Dnr 2013.172 042 

Årsredovisning och revisionsberättelse Samordningsförbun-
det i Jämtlands län 2012 

Årsredovisning har upprättats för förbundet för år 2012. 
 
Revisorerna har i en revisionsberättelse den 22 april 2013 tillstyrkt att för-
bundsstyrelsens årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsen be-
viljas ansvarsfrihet.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 121/2013 
 
Yrkande 

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

Årsredovisningen godkänns 
 
_____  
 
 
  
 

Justering (sign) 
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§ 143 Dnr 2013.139 048 

Ansökningar om bidrag av bygdeavgiftsmedel 

Länsstyrelsen Jämtlands län anhåller om kommunens prioriteringar och 
yttrande över inkomna ansökningar om bygdeavgiftsmedel. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 122/2013 
 
Strömsfonderna 
 
Yrkanden 

* Lennart Oscarsson (s) yrkar att ansökningarna till Strömsfonderna till-
styrks och avstyrks enligt arbetsutskottets förslag, bilaga 1. 
 
* Jan-Olof Andersson (m) yrkar bifall till moderaternas förslag, bilaga 2. 
 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan-Olof 
Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
 
Fjällsjöfonderna 
 
Yrkanden 

* Karin Stierna (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen 
att punkt 7, IFK Tåsjö videokonferensutrustning och punkt 10, Tåsjöda-
lens Idrottsklubb videokonferensutrustning avslås och att dessa 40 000 
kronor går till punkt 52 Strömsunds skoterallians. 
 
* Jan-Olof Andersson (m) yrkar bifall till moderaternas förslag, bilaga 2. 
 
Proposition 2  

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Karin  
Stiernas ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i en-
lighet med Karin Stiernas ändringsyrkande. 
 

Justering (sign) 
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§ 143 forts. Dnr 2013.139 048 

Proposition 3 

Ordföranden ställer proposition på Karin Stiernas yrkande och Jan-Olof 
Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med Karin Stiernas yrkande. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ragnar Lif (c) och Lars-Eric Bergman (m) i 
handläggningen av Fjällsjöfonderna. 
 
Frostvikenfonderna 
 
Yrkanden 
 
* Lennart Oscarsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med änd-
ringen att punkt 9, Jormvattnets Fiskevårdsområdesförening avslås och 
att punkt 22, Blåsjöns Framtid ekonomisk förening bifalls med 300 000 
kronor och att punkt 23, Blåsjöns Framtid ekonomisk förening bifalls med 
100 000 kronor. 
 
* Jan-Olof Andersson (m) yrkar bifall till moderaternas förslag, bilaga 2. 
 
Proposition 4 

Ordföranden ställer proposition på Lennart Oscarssons yrkande och Jan-
Olof Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i en-
lighet med Lennart Oscarssons yrkande. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ingrid Nilsson (s) i handläggningen av Frost-
vikenfonderna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Ansökningar tillstyrks och avstyrks enligt bilaga 1. 
 
2 För samtliga ansökningar som avstyrks är motiveringen att det är brist 
på medel. 
 

Justering (sign) 
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§ 143 forts. Dnr 2013.139 048 

Reservationer 

Jan-Olof Andersson (m) och Lars-Eric Bergman (m) reserverar sig mot be-
slutet till förmån för Jan-Olof Anderssons yrkanden när det gäller Ströms-
fonderna 
Jan-Olof Andersson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande när det gäller Fjällsjöfonderna. 
 
Jan-Olof Andersson (m), Lars-Eric Bergman (m) och Ragnar Lif (c) reser-
verar sig mot beslutet till förmån för Jan-Olof Anderssons yrkande när det 
gäller Frostvikenfonderna 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
 

Justering (sign) 
 

  



STRÖMSFONDERNA 2013 BILAGA 1 

1 (6)

Nr Sökande/ändamål Kommentar

Svaningens Samfällighetsförening Avslag Avslag

Ombyggnad av pumphus

Järvsands Jaktförening Avslag Avslag
Dra in vatten till klubbstuga, på fastigheten Järvsand 
1:60
Sandvikens Vägsamfällighet Avslag Avslag

Upprustning av väg VSF(Z), 328 26

Havsnäs Samfällighetsförening för vatten och avlopp 23 500 23 500

Inköp av kempumpar till avloppsreningsverket samt 
montage och att sätta dessa i drift

Motorklubben Nordjämten 40 000 40 000
Inköp av hjullastare, lastbil med vattentank samt 
fyrhjuling
Strömsunds Konstforum 45 000 45 000

Handikapanpassning av entré och iordningställande av 
handikapptoalett

Strömsunds Konstforum Avslag Avslag

Ny entré och reparation av befintliga fönster

PRO Strömsund Avslag Avslag

Renovering av fastighet

Alanäsets Vatten och Avloppsföretag Ek. förening 250 000 250 000

Utbyggnad av befintligt avloppsnät

Öjarns vägsamfällighet Z 33 335 Avslag Avslag

Dikesrensning

10

83 625

9

950 000

240 0007

6

5

16 0001

2 20 000

KS beslutAU:s förslagBelopp

134 000

465 068

20 950

8

4 23 500

3

71 000



STRÖMSFONDERNA 2013 BILAGA 1 

2 (6)

Nr Sökande/ändamål Kommentar KS beslutAU:s förslagBelopp

Strömsund Tennisklubb 193 233 193 233

Rivining och iordningställande av nytt stängsel runt 
tennisbanorna

Brf Strömsundshus nr 3 Avslag Avslag

Byte av fönster samt balkong-, entré- och förrådsdörrar

Lövberga Bygdegårdsförening 27 237 Avslag Avslag
Förbättra tillgängligheten till scenen, mobil ramp till 
servering, handikappanpassad dörr och inköp av 
köksartiklar
Ringvattnets vattenförening 100 000 Avslag Avslag

Anläggningsförättning avseende bildande av 
gemensamhetsanläggning

Bredkälens Byförening 44 100 Avslag Avslag

Renovering av bylokalen

Sällskapet Länkarna 52 500 52 500

Inköp och montering av stoltrapphiss

Gubbhögens Vägsamhällighetsförening 52 195 Avslag Avslag
Byte av två vägtrummor 

18 Strömsunds Golfklubb Avslag Avslag
Inköp av klippare till golfbana

19 Hallvikens VA-anläggningar ek. förening Avslag Avslag
Förbättra reningen av utgående spillvatten
Gubbhögen Siljeåsens vägsamfällighetsförening GA 2 49 380 Avslag Avslag

Reparationer del av väg GA 2, Bönhusbacken

52 500

14

12

15

16

498 750

17

11

13

20

740 000

3 106 250

202 500



STRÖMSFONDERNA 2013 BILAGA 1 

3 (6)

Nr Sökande/ändamål Kommentar KS beslutAU:s förslagBelopp

Strands Bygdegårdsförning 200 000 Avslag Avslag

Uppförande av bakstuga

IFK Strömsund 1 000 000 Avslag Avslag

Konstgräsanläggning på Strömvallen

IFK Strömsund Avslag Avslag

Markduk och singel på parkeringsplatsen Dunderhallen

IFK Strömsund Avslag Avslag

Ny sarg i Dunderhallen

IFK Strömsund Avslag Avslag

Portabel snökanonsanläggning

Strömsunds Folketshusförening 47 000 47 000

Investeringar av LAN ombyggnad, inköp av bord och 
videokonferenspaket

Övre Flåsjöbygdens Bygdeförening 19 800 19 800 19 800

Tillgänglighetsanpassning av toalett

Havsnäsbygdens skoterklubb 5 480 5 480

Skotersladd, ledmärken och material till broar

Tullingsås Byförening 262 500 50 000 50 000

Utvändig målning och upprustning av bylokalen

Strömsunds Gymnastikförening 15 000 15 000 15 000

Inköp av trampett till ungdomsverksamhet

87 648

25 500 000

24

22

40 000

21

725 000

300 00023

30

27

26

29

28



STRÖMSFONDERNA 2013 BILAGA 1 

4 (6)

Nr Sökande/ändamål Kommentar KS beslutAU:s förslagBelopp

Tjärnäsets Vägsamfällighet 50 000 Avslag Avslag

Förbättring av vändplan, bygga mötesplatser, 
dikningsarbeten

Hillsands VA Ek.förening 75 000 Avslag

Utbyte av två vattenpumpar i pumphuset

Ulriksfors Idrotts- och byförening 30 000 10 000 10 000

Gallra och röja två fastigheter längs Faxälven för att 
göra området till parkmiljö

Hallvikens Byalag 109 040 52 000 52 000

Iordningställande av lokal för byns barn och ungdomar

Vågdalens Hembygdsförening 135 000 35 000 35 000

Utvändig målning av hembygdsgården

Strömsunds Ridklubb 50 000 Avslag Avslag

Bygga och färdigställa ett förråd till förvaring av 
fyrhjuling, vagnar och hindermaterial

Strömsunds Ridklubb 10 000 Avslag Avslag

Inköp av avfuktare till torkrum

Strömsunds Ridklubb 30 000 Avslag Avslag

Inköp av färg och material för att måla och slipa 
golv/väggar i fikarum och sadelkammare

Strömsunds Ridklubb 60 000 Avslag Avslag

Inköp av hinderstöd, bommar och vagnar

Strömsunds Ridklubb 500 000 500 000 500 000

Bergvärmepumpanläggning

38

32

37

34

39

40

36

35

33

31
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Nr Sökande/ändamål Kommentar KS beslutAU:s förslagBelopp

Öjarns byförening 100 000 Avslag Avslag

Renovering av dansbanan Paletten

Strömsunds kommun 1 200 000 Avslag Avslag

Inköp av minibokbuss och utrustning

Ströms Hembygdsförening 442 625 200 000 200 000
Upprustning av byggnader inom hembygdsgården
Strömsunds Köpmannaförening 150 000 Avslag Avslag

Extern konsult under ett år för att stärka Handelsplats 
Strömsund

Siljeåsens Byaförening 50 500 50 500 50 500

Om- och tillbyggnad av samlingslokal i Siljeåsen

46 Faxebygdens Byalag 45000 30 000 30 000

Renovering av duschrum i skolan i Färjsundet

47 Faxebygdens Byalag 620 000 Avslag Avslag

Utbyggnad av samlingslokal

48 Östra Havsnäs Byförening 48 542 Avslag Avslag

Revonering av skolan

49 Flykälens Byalag 65 000 Avslag Avslag

Handikapanpassa fisket i Stortjärn och montering av 
utrustning till lekplats

50 Ringvattnets bygdegårdsförening 47800 Avslag Avslag

Färdigställa bakstuga, grillplats och upprusta 
bygdegården invändigt

43

42

41

45

44
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51 Strömsunds Kommunala Musikskola 47 097 Avslag Avslag

Inköp av instrument och utrustning till musikskolan 
(Bidrag söks även med 47 097 kr vardera ur Frostviken- 
och Fjällsjöfonderna)

52 Strömsunds skoterallians 200 000 200 000

Inköp av ledsladdar och transportkälkar, ledkryss och 
stolpar m.m. (Ansökan även upptagen under 
Fjällsjöfonden)

53 Strömsunds Utvecklingsbolag AB 300 000 300 000 300 000

Fortsatt utbyggnad av IT-infrastruktur (ytterligare 
bidrag). (Bidrag söks även med 300 000 kr vardera ur 
Frostviken- och Fjällsjöfonderna)

Medel att fördela

Näringslivsfonden (NLF)
Övriga bygdemedel                        

Summa                                              

15 199 097 2 119 013 2 119 013

970 490

   780 445 
1 338 568 

2 119 013 



FJÄLLSJÖFONDERNA 2013 BILAGA 1 
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Nr Sökande/ändamål Kommentar

Tåsjö Östra Bys Vägsamfällighet 33111 Avslag Avslag

Göra byväg i Tåsjö framkomlig

Rossöns Fiskevårdsområdesförening 20 000 20 000

Anskaffa förråd med utedass till uthyrningsstuga

Tåsjö Hembygdsförening 40 000 40 000

Upprustning av byggnader inom hembygdsgårdens 
område

Silsjönäs Byalag och byutvecklingsgrupp 70 000 70 000

Färdigställa bygdegården

IFK Kyrktåsjö Avslag Avslag

Inköp av två målburar

IFK Kyrktåsjö 20 000 20 000

Inköp av två avbytarbås

IFK Kyrktåsjö 20 000 Avslag

Videokonferensutrustning

Tåsjödalens Idrottsklubb Avslag Avslag

Inköp av slåtterbalk

Tåsjödalens Idrottsklubb Avslag Avslag

Bygga klubbstuga

Tåsjödalens Idrottsklubb 20 000 Avslag

Videokonferensutrustning

Tåsjödalens Idrottsklubb 12 300 12 300

Bygga två utedass

Belopp

1 45 000

2 25 000

11

3 40 000

7 20 000

9 65 000

4 205 000

10

8 18 000

20 000

5 18 000

6 35 000

KS beslutAU:s förslag

14 000
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Nr Sökande/ändamål KommentarBelopp KS beslutAU:s förslag

Bergsjöås & Rudsjö vägförening Avslag Avslag

Upprustning av enskilda vägen Z866U

Fjällsjöhallen AB 100 000 100 000

Installation av motormanövererad skiljevägg

Vängels Idrotts- och Byförening 39 357 39 357

Byte av fönster i kök och matsal samt upprustning av 
badplats

Rudsjö Folketshusförening 25 000 25 000

Installation av luftvärmepump i fd skolan i Rudsjö

Gemensamhetsanläggningen "Serpentinvägen i Tåsjö" 140 000 140 000

Återställa diken och lägga vägtrummor efter 
Serpetinvägen i Tåsjö

Övre Tåsjödalens Utpost Avslag Avslag

Tilläggsisolering och ny ytterpanel på restaurangen

Rossöns Golfklubb Avslag Avslag

Inköp av värmepump

Rossöns IF Avslag Avslag
Inköp av motorsåg och röjsåg för att kunna röja 
skidspår
Rossöns IF Avslag Avslag

Varmbona carport

Rossöns IF 30 000 30 000

Inköp av gräsklippare

Rossöns IF Avslag Avslag

Inköp av spårsladd

140 000

53 78012

20

16 150 000

17 167 950

21 58 900

13 110 000

15 28 495

14 80 000

19

18

22 32 000

15 100

100 000
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Nr Sökande/ändamål KommentarBelopp KS beslutAU:s förslag

Iskuben Ek. förening 169 000 169 000
Utbyte av kompressor
Backe Idrottsförening 20 000 20 000

Renovering av grustennisbanan i Backe

Sjougdas Jakt. & Fiskecamp, Christer Berg Avslag Avslag

Mobil mast i Inviken

Strömsunds kommun 50 000 50 000

Turistfiskefrämjande åtgärder i Hoting. Delfinansiering 
av det beviljade turistfiskeprojektet "Utveckling av 
fiskeområden 2012-2014"

Rossöns Samhälls & Företagarförening 80 000 80 000

Investering i Bodums skola och tillhörande anläggningar

Västra Ångermanlands Travsällskap 100 000 100 000

Monteringsstuga, kabel för toto, TV-funktioner, telefoner 
och högtalare i och omkring travbanan

Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ek. förening m fl Avslag Avslag

Byte av utebelysning på Tåsjöberget

Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a i Rossön 180 000 180 000

Ny biografanläggning

Brattbäckens samhällsförening 60 000 60 000

Två luftvärmepumpar

Brattbäckens samhällsförening Avslag Avslag

Gräsklippare och trimmer, motorvärmarstolpar, inköp av 
utemöbler

27 245 000

23 369 000

24

25 460 038

32

50 000

29 121 000

26

30 260 000

31

100 00028

60 000

60 000

60 000
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Brattbäckens samhällsförening 70 000 70 000

Nytt avloppssytem

Brattbäckens samhällsförening Avslag Avslag

Renovering av föreningens fastighet

Rörströms Hembygdsförening Avslag Avslag

Tilläggsisolering av vind, byte av dörrar och fönster, 
byte av elradiatorer

Holmens Vägförening Avslag Avslag

Underhåll av Holmenvägen

Johannesbergs enskilda väg Z33105 Avslag Avslag

Kantskärning av väg med väghyvel och grusning av väg

Tåsjöns fiskevårdsområdesförening Avslag Avslag
Projekt Saxälven
Hotings Samhällsförening/45:an gruppen 117 000 117 000

Cykel- och gångbro över Valåviken i Hoting

Hotings Samhällsförening/45:an gruppen 21 200 21 200

Informationstavlor vid rastplatserna vid Hotings infarter 
samt vid centrum och campingplatsen

Andersnäsets Vägsamfällighet 136 536 136 536

Renovering av körbana över Andersnäsbron

Jansjö Byförening Avslag Avslag

Utbyggnad av hygienutrymme, handikappanpassad 
bro/altan

33 70 000

37

38

34

40

360 000

41

42 255 000

117 000

21 200

47 120

100 000

136 536

35 182 500

36 55 422

39
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Voernese sameby Avslag Avslag
Ansökan om bygdeavgiftsmedel för avloppsanläggning i 
Storjola
Övre Tåsjödalens Framtidsförening 150 000 150 000

Installation av bergvärmepump

Fjällsjö Hembygdsförening 100 000 100 000

Renovering av byggnader inom hembygdsgårdens 
område

Landsombergets Lift AB Avslag Avslag

Inköp av Terräng ATV

Tåsjö IF 8 000 8 000

Material till två broar

Tåsjö IF Avslag 6 000

Inköp av spårmaskin

Tåsjö IF 25 000 25 000

Utbyggnad av skotergarage

Fjällsjö Alpina Skidklubb 50 000 50 000

Inköp av räddningspulka

51 Strömsunds Kommunala Musikskola 47 097 Avslag Avslag

Inköp av instrument och utrustning till musikskolan 
(Bidrag söks även med 47 097 kr vardera ur Ströms- 
och Fjällsjöfonderna)

49 25 000

50 79 125

46 177 280

6 000

45 155 600

43

8 000

44 150 000

218 750

47

48
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52 Strömsunds skoterallians 50 000 90 000

Inköp av ledsladdar och transportkälkar, ledkryss och 
stolpar m.m. (Ansökan även upptagen under 
Strömsfonden)

53 Strömsunds Utvecklingsbolag AB 300 000 300 000 300 000

Fortsatt utbyggnad av IT-infrastruktur (ytterligare 
bidrag). (Bidrag söks även med 300 000 kr vardera ur 
Ströms- och Fjällsjöfonderna)

Medel att fördela

Näringslivsfonden (NLF)               
Övriga bygdemedel                        

Summa                                              

6 708 383 2 223 393 2 229 393

970 490

884 361 
1 339 032 

2 223 393 



FROSTVIKENFONDERNA 2013 BILAGA 1

1 (4)

Nr Sökande/ändamål Kommentar

Gäddede Camping och Stugby AB 402 000 Avslag Avslag

Bygga till 2 toaletter samt, dusch i poolhuset

Forum Frostviken Ek Förening 50 000 50 000 50 000

Inköp av videoprojektor, takarmatur, projektduk, m.m.

Jormbygdens Utvecklingsekonomiska Förening 419 950 200 000 200 000

Dränering, ventilationsarbeten, kontroll av 
avloppssystem, installation av 
bergvärmepumpsanläggning samt byte av fönster

Strömsunds kommun 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ombyggnad/renovering av omklädningsrum, 
ventilation, vattenrening vid badet i Gäddede

Frostvikens Byastuga 130 125 Avslag Avslag

Renovering av byastuga, färdigställande av scenen

Ingrid L Nilsson, Jormvattnet 150 000 Avslag Avslag

Iordningställande av beredningskök

Byggnadsföreningen SAGA Folkets Hus Gäddede 150 000 150 000 150 000

Renovering av servering, inköp av stolar, bord och 
toalettstolar och dimbara led-lampor

Frostviken Skoterklubb 255 000 200 000 200 000

Skyltar, inköp av motorsågar och skoter

Jormvattnets Fiskevårdsområdesförening 500 000 400 000 Avslag

Renovering och utbyggnad av bastu, dusch och WC

KS beslutBelopp

4

1

8

AU:s förslag

5

7

2

6

3

9
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Tillväxt Frostviken 95 000 95 000 95 000

Profilering av Frostviken, 20 reklampelare för 
broschyrmaterial, profileringsprodukter och gemensam 
klädstil för personer som arbetar på turistbyrån

Tillväxt Frostviken 205 500 12 031 12 031

Inredning av turistbyrån i Gäddede

Framnäs 160 114 900 114 900 114 900

Upprustning av föreningens vägbelysningsanläggning 
efter allmänna vägen 342 i Gäddede-norska gränsen

Strömsunds kommun 50 000 50 000 50 000

Turistfiskefrämjande åtgärder i Frostviken. 
Delfinansiering av det beviljade turistfiskeprojektet 
"Utveckling av fiskeområden 2012-2014"

Frostvikens FF 105 000 105 000 105 000

Inköp av två elvamanna mål och maskiner för skötsel 
av fotbollsplan

Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 318 000 Avslag Avslag

Borra för bergvärme och en ny värmepump

Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 6 300 Avslag Avslag
Inköp av spårkälke
Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 25 000 25 000 25 000

Inköp av upptiningsaggregat

Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 206 000 Avslag Avslag

Rivning och nybyggnation av damm i Mesbäcken

11

10

14

15

13

12

18

17

16



FROSTVIKENFONDERNA 2013 BILAGA 1

3 (4)

Nr Sökande/ändamål Kommentar KS beslutBelopp AU:s förslag

Stora Blåsjöns Samfällighetsförening Avslag Avslag

Utrusta gymlokalen i Gula skolan till ett komplett gym

Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Avslag Avslag

Ny drivstation långbacksliften

Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Avslag Avslag

Pistmaskin, pistmaskinsgarage och wirelina

Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Avslag 300 000

Investering och underhåll av Resaturang Fjällripan

Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Avslag 100 000

Profilering och destinationsutveckling

Jorms Byamän 25 000 25 000

Upptiningsångpanna

Fågelbergets fiskevårdsområdesförening 150 000 150 000

Bågedeprojektet

Flyktingloppet 200 000 200 000

Färdigställa speakerkur för Flyktingloppet

27 Björkvattnets Byaförening 15 733 15 733 15 733

Bildbehandling och visningsprojektor

28 Folketshus, Stora Blåsjön 40 759 40 759 40 759

Kontorutrustning, låsbara skåp, lampetter och ny trappa 
för ingång till kök och kontor

22 300 000

21 583 500

110 00019

20 750 000

23 100 000

26 259 302

25 150 000

24 48 700
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29 Stora Blåsjöns Jaktskytteklubb 101 500 Avslag Avslag

Skjutkur/hus och inköp och montering/insatallation av 
självmarkerande älgfigur

30 Strömsunds Kommunala Musikskola 47 097 Avslag Avslag
Inköp av instrument och utrustning till musikskolan 
(Bidrag söks även med 47 097 kr vardera ur Ströms- 
och Fjällsjöfonderna)

31 Strömsunds Utvecklingsbolag AB 300 000 300 000 300 000

Fortsatt utbyggnad av IT-infrastruktur (ytterligare 
bidrag). (Bidrag söks även med 300 000 kr vardera ur 
Ströms- och Fjällsjöfonderna)

Medel att fördela

Näringslivsfonden (NLF)               
Övriga bygdemedel                        

Summa                                              

6 989 366 3 133 423 3 133 423

1 243 784 
1 889 639 

3 133 423 



Strömsfonderna                                                 BILAGA 2

Nr Sökande/ändamål Kommentar (M)

Svaningens Samfällighetsförening Övriga Flåsjön Totalt Övriga Flåsjön Totalt

Ombyggnad av pumphus

Järvsands Jaktförening
Dra in vatten till klubbstuga, på fastigheten Järvsand 
1:60
Sandvikens Vägsamfällighet

Upprustning av väg VSF(Z), 328 26

Havsnäs Samfällighetsförening för vatten och avlopp  Flåsjöns egen prioritering 20 000 20 000 23 500 23 500

Inköp av kempumpar till avloppsreningsverket samt 
montage och att sätta dessa i drift

Motorklubben Nordjämten Ungdomsverksamhet. Hjullastare 323 058 323 058 40 000 40 000
Inköp av hjullastare, lastbil med vattentank samt 
fyrhjuling

Egen insats 77' eller billigare maskin

Strömsunds Konstforum 45 000 45 000

Handikapanpassning av entré och iordningställande av 
handikapptoalett

Strömsunds Konstforum

Ny entré och reparation av befintliga fönster

PRO Strömsund

Renovering av fastighet

Alanäsets Vatten och Avloppsföretag Ek. förening Flåsjöns egen prioritering 229 500 229 500 250 000 250 000

Utbyggnad av befintligt avloppsnät

Öjarns vägsamfällighet Z 33 335

Dikesrensning

Strömsund Tennisklubb Ungdomsverksamhet 202 500 202 500 193 233 193 233

Rivining och iordningställande av nytt stängsel runt 
tennisbanorna

1 16 000

2 20 000

3 83 625

4 23 500

5 950 000

6 71 000

7 240 000

8 134 000

9 465 068

10 20 950

11 202 500

(AU) förslagBelopp F

ö

(M) förslag
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Nr Sökande/ändamål Kommentar (M)

Brf Strömsundshus nr 3 Snedvrider konkurrensen Övriga Flåsjön Totalt Övriga Flåsjön Totalt

Byte av fönster samt balkong-, entré- och förrådsdörrar

Lövberga Bygdegårdsförening 27 237

Förbättra tillgängligheten till scenen, mobil ramp till 
servering, handikappanpassad dörr och inköp av 
köksartiklar

Ringvattnets vattenförening 100 000 Ingen investering

Anläggningsförättning avseende bildande av 
gemensamhetsanläggning

Bredkälens Byförening 44 100

Renovering av bylokalen

Sällskapet Länkarna Tillgänglighet 42 000 42 000 52 500 52 500

Inköp och montering av stoltrapphiss

Gubbhögens Vägsamhällighetsförening 52 195

Byte av två vägtrummor 

18 Strömsunds Golfklubb

Inköp av klippare till golfbana

19 Hallvikens VA-anläggningar ek. förening

Förbättra reningen av utgående spillvatten
Gubbhögen Siljeåsens vägsamfällighetsförening GA 2 49 380

Reparationer del av väg GA 2, Bönhusbacken

Strands Bygdegårdsförning 200 000

Uppförande av bakstuga

IFK Strömsund 1 000 000

Konstgräsanläggning på Strömvallen

IFK Strömsund

Markduk och singel på parkeringsplatsen Dunderhallen

12 3 106 250

13

14

Belopp 

15

16 52 500

17

498 750

740 000

20

21

22

23 300 000

(AU) förslagF

ö

(M) förslag
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Nr Sökande/ändamål Kommentar (M)

IFK Strömsund Övriga Flåsjön Totalt Övriga Flåsjön Totalt

Ny sarg i Dunderhallen

IFK Strömsund

Portabel snökanonsanläggning

Strömsunds Folketshusförening 47 000 47 000

Investeringar av LAN ombyggnad, inköp av bord och 
videokonferenspaket

Övre Flåsjöbygdens Bygdeförening 19 800  Flåsjöns egen prioritering 16 000 16 000 19 800 19 800

Tillgänglighetsanpassning av toalett

Havsnäsbygdens skoterklubb Ingår i skoteralliansen 5 480 5 480

Skotersladd, ledmärken och material till broar (se p 52)

Tullingsås Byförening 262 500 50 000 50 000

Utvändig målning och upprustning av bylokalen

Strömsunds Gymnastikförening 15 000 Ungdomsverksamhet 12 000 12 000 15 000 15 000

Inköp av trampett till ungdomsverksamhet

Tjärnäsets Vägsamfällighet 50 000

Förbättring av vändplan, bygga mötesplatser, 
dikningsarbeten

Hillsands VA Ek.förening 75 000

Utbyte av två vattenpumpar i pumphuset

Ulriksfors Idrotts- och byförening 30 000 10 000 10 000

Gallra och röja två fastigheter längs Faxälven för att 
göra området till parkmiljö

Hallvikens Byalag 109 040 52 000 52 000

Iordningställande av lokal för byns barn och ungdomar

Vågdalens Hembygdsförening 135 000 35 000 35 000

Utvändig målning av hembygdsgården

24 725 000

Belopp 

25 500 000

26 87 648

27

28 40 000

29

30

31

32

33

34

35

(AU) förslagF

ö

(M) förslag
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Nr Sökande/ändamål Kommentar (M)

Strömsunds Ridklubb 50 000 Övriga Flåsjön Totalt Övriga Flåsjön Totalt

Bygga och färdigställa ett förråd till förvaring av 
fyrhjuling, vagnar och hindermaterial

Strömsunds Ridklubb 10 000

Inköp av avfuktare till torkrum

Strömsunds Ridklubb 30 000

Inköp av färg och material för att måla och slipa 
golv/väggar i fikarum och sadelkammare

Strömsunds Ridklubb 60 000

Inköp av hinderstöd, bommar och vagnar

Strömsunds Ridklubb 500 000 Ungdom / miljö 500 000 500 000 500 000 500 000

Bergvärmepumpanläggning Går redan in med 90' i egen insats

Öjans byförening 100 000

Renovering av dansbanan Paletten

Strömsunds kommun 1 200 000 Avslag

Inköp av minibokbuss och utrustning Kommunal verksamhet

Ströms Hembygdsförening 442 625 Tak, vatten, v-pump, gärsgård, ½ asfalt 280 000 280 000 200 000 20 000

Upprustning av byggnader inom hembygdsgården
Strömsunds Köpmannaförening 150 000 Ingen investering

Extern konsult under ett år för att stärka Handelsplats 
Strömsund

Siljeåsens Byaförening 50 500 Flåsjöns egen prioritering 43 955 43 955 50 500 50 500

Om- och tillbyggnad av samlingslokal i Siljeåsen

46 Faxebygdens Byalag 45 000 30 000 30 000

Renovering av duschrum i skolan i Färjsundet

47 Faxebygdens Byalag 620 000

Utbyggnad av samlingslokal

36

37

38

39

40

Belopp 

41

42

43

44

45

F

ö

(M) förslag (AU) förslag



Strömsfonderna                                                   BILAGA 2

Nr Sökande/ändamål Kommentar (M)

48 Östra Havsnäs Byförening 48 542 Övriga Flåsjön Totalt Övriga Flåsjön Totalt

Revonering av skolan

49 Flykälens Byalag 65 000

Handikapanpassa fisket i Stortjärn och montering av 
utrustning till lekplats

50 Ringvattnets bygdegårdsförening 47800

Färdigställa bakstuga, grillplats och upprusta 
bygdegården invändigt

51 Strömsunds Kommunala Musikskola 47 097

Inköp av instrument och utrustning till musikskolan 
(Bidrag söks även med 47 097 kr vardera ur Frostviken- 
och Fjällsjöfonderna)

52 Strömsunds skoterallians Tillgänglighet /ungdomsverksamhet 121 500 28 500 150 000 200 000 ? 200 000 38000

Inköp av ledsladdar och transportkälkar, ledkryss och 
stolpar m.m. (Ansökan även upptagen under 
Fjällsjöfonden)

53 Strömsunds Utvecklingsbolag AB 300 000 Tillgänglighet 243 000 57 000 300 000 300 000 ? 300 000 57000

Fortsatt utbyggnad av IT-infrastruktur (ytterligare 
bidrag). (Bidrag söks även med 300 000 kr vardera ur 
Frostviken- och Fjällsjöfonderna)

Medel att fördela

Näringslivsfonden (NLF)
Övriga bygdemedel      

Summa   

Sökta bidrag 15 199 097 1 724 058 394 955 2 119 013 1 769 733 349 280 2 119 013

Summa totalt att fördela 2 119 013 Övriga Flåsjön Totalt Övriga Flåsjön Totalt
Flåsjön 394 955(ej fördelat) 45 675
Strömsfonderna exkl Flåsjön 1 724 058 81% 19% 100%

970 490

Belopp (AU) förslagF

ö

(M) förslag

780 445

1 338 568

2 119 013



Fjällsjöfonden                                                             BILAGA 2

Nr Sökande/ändamål Kommentar (M) Fördelning Fördelning
Tåsjö Östra Bys Vägsamfällighet 33111 Norr Tåsjö Fjällsjö Norr Tåsjö Fjällsjö

Göra byväg i Tåsjö framkomlig

Rossöns Fiskevårdsområdesförening 20 000 20 000

Anskaffa förråd med utedass till uthyrningsstuga

Tåsjö Hembygdsförening 40 000 40 000

Upprustning av byggnader inom hembygdsgårdens 
område

Silsjönäs Byalag och byutvecklingsgrupp 70 000 70 000

Färdigställa bygdegården

IFK Kyrktåsjö Ungdomsverksamhet 15 000 15 000

Inköp av två målburar

IFK Kyrktåsjö Ungdomsverksamhet 30 000 30 000 20 000 20 000

Inköp av två avbytarbås

IFK Kyrktåsjö 20 000 20 000

Videokonferensutrustning

Tåsjödalens Idrottsklubb

Inköp av slåtterbalk

Tåsjödalens Idrottsklubb

Bygga klubbstuga

Tåsjödalens Idrottsklubb 20 000 20 000

Videokonferensutrustning

Tåsjödalens Idrottsklubb 12 300 12 300

Bygga två utedass

Belopp (M) förslag

1 45 000

2 25 000

3 40 000

4 205 000

5 18 000

6 35 000

7 20 000

8 18 000

9 65 000

10 20 000

11 14 000

(AU) förslag



Fjällsjöfonden                                                           BILAGA 2

Nr Sökande/ändamål Kommentar (M) Norr Tåsjö Fjällsjö Norr Tåsjö Fjällsjö
Bergsjöås & Rudsjö vägförening

Upprustning av enskilda vägen Z866U

Fjällsjöhallen AB Ökad tillgänglighet 90 000 90 000 100 000 100 000

Installation av motormanövererad skiljevägg Ungdomsverksamhet

Vängels Idrotts- och Byförening Miljöförbättrande åtgärder 65 000 65 000 39 357 39 357

Byte av fönster i kök och matsal samt upprustning av 
badplats

Ungdomsverksamhet

Rudsjö Folketshusförening Miljöförbättrande åtgärder 23 000 23 000 25 000 25 000

Installation av luftvärmepump i fd skolan i Rudsjö

Gemensamhetsanläggningen "Serpentinvägen i Tåsjö" 140 000 140 000

Återställa diken och lägga vägtrummor efter 
Serpetinvägen i Tåsjö

Övre Tåsjödalens Utpost Miljöförbättrande åtgärder 135 000 135 000

Tilläggsisolering och ny ytterpanel på restaurangen

Rossöns Golfklubb Miljöförbättrande åtgärder 50 000 50 000

Inköp av värmepump

Rossöns IF Ungdomsverksamhet 12 000 12 000
Inköp av motorsåg och röjsåg för att kunna röja
skidspår
Rossöns IF

Varmbona carport

Rossöns IF 30 000 30 000

Inköp av gräsklippare

Rossöns IF

Inköp av spårsladd

Iskuben Ek. förening Ungdomsverksamhet 210 000 210 000 169 000 169 000

Utbyte av kompressor

12 53 780

13 110 000

14 80 000

15 28 495

16 150 000

17 167 950

18 140 000

19 15 100

20 100 000

21 58 900

22 32 000

23 369 000

Belopp (M) förslag (AU) förslag



Fjällsjöfonden                                                              BILAGA 2

Nr Sökande/ändamål Kommentar (M) Norr Tåsjö Fjällsjö Norr Tåsjö Fjällsjö
Backe Idrottsförening Ungdomsverksamhet 50 000 50 000 20 000 20 000

Renovering av grustennisbanan i Backe

Sjougdas Jakt. & Fiskecamp, Christer Berg Tillgänglighet 370 000 370 000

Mobil mast i Inviken
Säkerhet / EKG 
ambulans

Strömsunds kommun Ungdomsverksamhet 46 893 15 631 15 631 15 631 50 000 16 667 16 667 16 667

Turistfiskefrämjande åtgärder i Hoting. Delfinansiering 
av det beviljade turistfiskeprojektet "Utveckling av 
fiskeområden 2012-2014"

Miljöförbättrande åtgärder

Rossöns Samhälls & Företagarförening 80 000 80 000
Investering i Bodums skola och tillhörande
anläggningar
Västra Ångermanlands Travsällskap 100 000 100 000

Monteringsstuga, kabel för toto, TV-funktioner, 
telefoner och högtalare i och omkring travbanan

Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ek. förening m fl Miljöförbättrande åtgärder 30 000 30 000

Byte av utebelysning på Tåsjöberget

Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a i Rossön Ungdomsverksamhet 200 000 200 000 180 000 180 000

Ny biografanläggning

Brattbäckens samhällsförening Miljöförbättrande åtgärder 50 000 50 000 60 000 60 000

Två luftvärmepumpar

Brattbäckens samhällsförening

Gräsklippare och trimmer, motorvärmarstolpar, inköp 
av utemöbler

Brattbäckens samhällsförening 70 000 70 000

Nytt avloppssytem

Brattbäckens samhällsförening
Renovering av föreningens fastighet

24 60 000

25 460 038

26 50 000

27 245 000

28 100 000

29 121 000

30 260 000

31 60 000

32 60 000

33 70 000

34 360 000

Belopp (M) förslag (AU) förslag



Fjällsjöfonden                                                              BILAGA 2

Nr Sökande/ändamål Kommentar (M) Norr Tåsjö Fjällsjö Norr Tåsjö Fjällsjö
Rörströms Hembygdsförening

Tilläggsisolering av vind, byte av dörrar och fönster, 
byte av elradiatorer

Holmens Vägförening

Underhåll av Holmenvägen

Johannesbergs enskilda väg Z33105
Kantskärning av väg med väghyvel och grusning av 
väg
Tåsjöns fiskevårdsområdesförening Miljöförbättrande åtgärder 80 000 80 000

Projekt Saxälven

Hotings Samhällsförening/45:an gruppen 117 000 117 000

Cykel- och gångbro över Valåviken i Hoting

Hotings Samhällsförening/45:an gruppen 21 200 21 200

Informationstavlor vid rastplatserna vid Hotings infarter 
samt vid centrum och campingplatsen

Andersnäsets Vägsamfällighet 135 000 135 000 136 536 136 536

Renovering av körbana över Andersnäsbron

Jansjö Byförening Tillgänglighet 50 000 50 000

Utbyggnad av hygienutrymme, handikappanpassad 
bro/altan

Voernese sameby

Ansökan om bygdeavgiftsmedel för avloppsanläggning 
i Storjola

Övre Tåsjödalens Framtidsförening Miljöförbättrande åtgärder 120 000 120 000 150 000 150 000

Installation av bergvärmepump

Fjällsjö Hembygdsförening 100 000 100 000

Renovering av byggnader inom hembygdsgårdens 
område

35 182 500

Belopp

36 55 422

37 47 120

38 100 000

39 117 000

40 21 200

41 136 536

42 255 000

43 218 750

44 150 000

45 155 600

(AU) förslag(M) förslag



Fjällsjöfonden                                                              BILAGA 2

Nr Sökande/ändamål Kommentar (M) Norr Tåsjö Fjällsjö Norr Tåsjö Fjällsjö
Landsombergets Lift AB

Inköp av Terräng ATV

Tåsjö IF Ungdomsverksamhet 6 500 6 500 8 000 8 000

Material till två broar

Tåsjö IF Ungdomsverksamhet 5 000 5 000

Inköp av spårmaskin

Tåsjö IF 25 000 25 000

Utbyggnad av skotergarage

Fjällsjö Alpina Skidklubb 50 000 50 000

Inköp av räddningspulka

51 Strömsunds Kommunala Musikskola 47 097 Kommunal angelägenhet

Inköp av instrument och utrustning till musikskolan 
(Bidrag söks även med 47 097 kr vardera ur Ströms- 
och Fjällsjöfonderna)

52 Strömsunds skoterallians 150 000 50 000 50 000 50 000 50 000 16 667 16 667 16 667

Inköp av ledsladdar och transportkälkar, ledkryss och 
stolpar m.m. (Ansökan även upptagen under 
Strömsfonden)

53 Strömsunds Utvecklingsbolag AB 300 000 Tillgänglighet 300 000 100 000 100 000 100 000 300 000 100 000 100 000 100 000

Fortsatt utbyggnad av IT-infrastruktur (ytterligare 
bidrag). (Bidrag söks även med 300 000 kr vardera ur 
Ströms- och Fjällsjöfonderna)

Medel att fördela

Näringslivsfonden (NLF) 
Övriga bygdemedel      

Summa   Fördelning i procent 24% 44% 32% 6% 56% 38%

Ansökta bidrag 6 708 383 2 223 393 535 631 982 131 705 631 2 223 393 133 333 1 242 369 847 690
(M) förslag Norr Tåsjö Fjällsjö (AU) förslag Norr Tåsjö Fjällsjö

46 177 280

Belopp

50 79 125

970 490

47 8 000

48 6 000

49 25 000

(AU) förslag(M) förslag

884 361

1 339 032

2 223 393



Frostviksfonden                                                    BILAGA 2

Nr Sökande/ändamål Kommentar AU-förslag
Gäddede Camping och Stugby AB 402 000 Snedvrider konkurrens 60 000

Bygga till 2 toaletter samt, dusch i poolhuset Brygga och lekpark ok

Forum Frostviken Ek Förening 50 000 50 000 50 000

Inköp av videoprojektor, takarmatur, projektduk, m.m.

Jormbygdens Utvecklingsekonomiska Förening 419 950 Värme, fönster 300 000 200 000

Dränering, ventilationsarbeten, kontroll av 
avloppssystem, installation av 
bergvärmepumpsanläggning samt byte av fönster

Miljöförbättrande åtgärder

Strömsunds kommun 1 000 000 Avslag, kommunal angelägenhet 1 000 000

Ombyggnad/renovering av omklädningsrum, 
ventilation, vattenrening vid badet i Gäddede

Frostvikens Byastuga 130 125 Ungdomsverksamhet 100 000

Renovering av byastuga, färdigställande av scenen

Ingrid L Nilsson, Jormvattnet 150 000

Iordningställande av beredningskök

Byggnadsföreningen SAGA Folkets Hus Gäddede 150 000 Ledlampor/miljöbesparande 117 000 150 000

Renovering av servering, inköp av stolar, bord och 
toalettstolar och dimbara led-lampor

Frostviken Skoterklubb 255 000 Ungdomsverksamhet/tillgänglighet 255 000 200 000

Skyltar, inköp av motorsågar och skoter

Jormvattnets Fiskevårdsområdesförening 500 000 400 000

Renovering och utbyggnad av bastu, dusch och WC

Tillväxt Frostviken 95 000 Utveckling 80 000 95 000

Profilering av Frostviken, 20 reklampelare för 
broschyrmaterial, profileringsprodukter och gemensam 
klädstil för personer som arbetar på turistbyrån

Tillväxt Frostviken 205 500 Tillgänglighet /utveckling 163 423 12 031

Inredning av turistbyrån i Gäddede

Framnäs 160 114 900 114 900

Upprustning av föreningens vägbelysningsanläggning 
efter allmänna vägen 342 i Gäddede-norska gränsen

Belopp (M) förslag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Frostviksfonden                                                        BILAGA 2

Nr Sökande/ändamål Kommentar AU-förslag
Strömsunds kommun 50 000 Ungdom/miljö/utveckling 50 000 50 000

Turistfiskefrämjande åtgärder i Frostviken. 
Delfinansiering av det beviljade turistfiskeprojektet 
"Utveckling av fiskeområden 2012-2014"

Frostvikens FF 105 000 Ungdomsverksamhet 85 000 105 000

Inköp av två elvamanna mål och maskiner för skötsel 
av fotbollsplan

Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 318 000 Miljöförbättrande åtgärder 260 000

Borra för bergvärme och en ny värmepump

Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 6 300 Ungdomsverksamhet 5 000
Inköp av spårkälke Tillgänglighet

Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 25 000 25 000

Inköp av upptiningsaggregat

Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 206 000

Rivning och nybyggnation av damm i Mesbäcken

Stora Blåsjöns Samfällighetsförening Ungdomsverksamhet 90 000

Utrusta gymlokalen i Gula skolan till ett komplett gym

Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Ungdomsverksamhet/utveckling 630 000

Ny drivstation långbacksliften

Blåsjöns Framtid ekonomisk förening

Pistmaskin, pistmaskinsgarage och wirelina

Blåsjöns Framtid ekonomisk förening

Investering och underhåll av Resaturang Fjällripan

Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Utveckling 100 000

Profilering och destinationsutveckling

Belopp (M) förslag

13

14

15

16

17

18

19 110 000

20 750 000

21 583 500

22 300 000

23 100 000



Nr Sökande/ändamål

Frostviksfonden                                                       BILAGA 2 

Kommentar AU-förslag
Jorms Byamän 25 000

Upptiningsångpanna

Fågelbergets fiskevårdsområdesförening Miljöförbättrande åtgärder 150 000 150 000

Bågedeprojektet

Flyktingloppet Ungdomsverksamhet (lilla FL) 210 000 200 000

Färdigställa speakerkur för Flyktingloppet Utveckling

27 Björkvattnets Byaförening 15 733 13 000 15 733

Bildbehandling och visningsprojektor

28 Folketshus, Stora Blåsjön 40 759 35 000 40 759

Kontorutrustning, låsbara skåp, lampetter och ny 
trappa för ingång till kök och kontor

29 Stora Blåsjöns Jaktskytteklubb 101 500 80 000

Skjutkur/hus och inköp och montering/insatallation av 
självmarkerande älgfigur

30 Strömsunds Kommunala Musikskola 47 097

Inköp av instrument och utrustning till musikskolan 
(Bidrag söks även med 47 097 kr vardera ur Ströms- 
och Fjällsjöfonderna)

31 Strömsunds Utvecklingsbolag AB 300 000 300 000 300 000

Fortsatt utbyggnad av IT-infrastruktur (ytterligare 
bidrag). (Bidrag söks även med 300 000 kr vardera ur 
Ströms- och Fjällsjöfonderna)

Medel att fördela

Näringslivsfonden (NLF) 
Övriga bygdemedel      

Summa   

3 133 423 6 989 366 3 133 423 3 133 423

Belopp (M) förslag

24 48 700

25 150 000

26 259 302

1 243 784

1 889 639

3 133 423
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§ 144 Dnr 2013.188 041 

Budgetramar och budgetdirektiv 2014 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har lämnat bakgrund till bud-
getramar 2014. Bilaga 1 
 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet har lämnat förslag till politiska 
prioriteringar för åren 2014-2015 samt budgetram 2014. Bilaga 2 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 123/2013 
 
Yrkanden  

* Gudrun Hansson (s) yrkar att budgetdirektiv och budgetramar för år 
2014 antas enligt arbetsutskottets förslag bilaga 2. 
 
* Jan-Olof Andersson (m) yrkar bifall till alliansens förslag bilaga 3. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan-Olof 
Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
Budgetdirektiv och budgetramar för år 2014 antas enligt bilaga 2.  
 
Reservationer 

Göran Espmark (c), Karin Stierna (c), Ragnar Lif (c), Lars-Eric Bergman 
(m) och Jan-Olof Andersson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Jan-Olof Anderssons yrkande. 
 
_____  
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Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Ekonomichef 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kommentarer till budgetramar 2014 

De finansiella målen för 2014 är: 

• God ekonomisk hushållning, dvs +14 mkr överskott i resultaträk-
ningen, vilket motsvarar 2 % av skatteintäkter och generella stats-
bidrag 

• Investeringar max 21 mkr, inkl affärsverksamheten (tillkommer be-
slutade ombudgeteringar från tidigare år) 

• 25 mkr öronmärks att föras till pensionsstiftelsen 
 
Skattemedel bygger på senaste prognos från SKL per 2013-04-24. Skatter 
och statsbidrag beräknas öka med 18 mkr jämfört med fastställd budget 
2013 (exkl de extra 5 mkr, beslut fullmäktige april 2013). För 2014 budge-
teras befolkningsminskningen till minus 150 personer. 
 
Finansiella intäkter är oförändrat med 0,5 mkr då kassalikviditeten be-
räknas återgå till en mer normal nivå om beslutade investeringar färdig-
ställs. Räntekostnaderna ökas från 18 till 21 mkr efter senaste bedömning-
en av KPA:s pensionsskuldsberäkning. 
 
Ramfördelningen baserar sig som tidigare år på SCB:s befolkningspro-
gnos med efterföljande bearbetning av SKL.  
 
Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges budgetbeslut 2013 
där verksamhetskostnaderna räknats upp med löneökningar och inflation 
enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) med 2,3 %. Därefter är den 
demografiska anpassningen gjord. 
 
Demografisk anpassning: 

• Barnomsorg, ökas med 1,8 %  
• Grundskola, minskas med -1,2 % 
• Gymnasieskola, minskas med -5,2 %  
• Äldreomsorg, minskas med -0,9 % 
• Handikappomsorg, oförändrad 
• Övriga verksamheter, minskas med -0,6 % 
 

Generellt besparingskrav för alla verksamheter är satt till -0,3 %.   
 
Årets fördelningsutrymme uppgår till +9,2 mkr. 
 
Balanskravspotten ligger på samma nivå som 2013, dvs 3,3 mkr. 
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Utvecklingspotten sänktes föregående år med 0,5 mkr till 1 mkr, varför 
den ligger som grund till 2014. 
 
Räddningstjänstförbundets ram förändras enligt senaste ägarsamråd med 
+314 tkr, från 15 275 till 15 589 tkr. 
 
Affärsverksamheten (vatten/avlopp och renhållning) inkl fastigheter har 
liksom tidigare år en nollbudget, dvs de ska vara fullt intäktsfinansierad. 
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Strömsund – en vindkraftig kommun 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill under mandatperioden utveckla Ström-
sunds kommun på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi vill skapa en framåtanda och en 
bärkraft som ger förutsättningar för alla invånare att leva ett gott liv. Vi vill skapa en 
kommun där människor känner trygghet i att leva, bo och röra sig fritt samtidigt som 
vi ska bidra till en mer solidarisk fördelning av kommunens samlade resurser. 
 
Hållbar utveckling är ett strategiskt val som möter morgondagens behov utan att 
hindra framtida generationers möjligheter. Inom vindkraftsområdet ligger vi i framkant 
och har för avsikt att fortsätta i den vindriktningen. Strömsunds kommun ska vara ett 
kunskapscentrum för vindkraft med fokus på utbildning och kompetensutveckling för 
den hållbara energiförsörjningen. Den politiska majoriteten vill ta hänsyn till ekologi, 
ekonomi och sociala förhållanden. Hållbar utveckling ska tillsammans med ett tydligt 
barn- och jämställdhetsperspektiv prägla såväl vårt sätt att leda som att utveckla all 
verksamhet inom Strömsunds kommun.  
 
Vår gemensamma vision är att ge alla kommuninvånare lika goda möjligheter – jäm-
likhet, rättvisa och solidaritet är förutsättningar för hållbar utveckling. Det innefattar 
att värna om miljön, bekämpa orättvisor, bejaka mångfalden och därmed skapa en 
social hållbarhet. Vi ska ha en bärkraftig ekonomi som skapar förutsättningar för 
morgondagens välfärd. 
 
Alla ska få vara med och bygga framtiden, inte bara några få. Oavsett varifrån man 
kommer har man en plats att fylla i vår kommun. I vår vision finns inte främlingsrädsla 
och diskriminering eftersom vi vet att alla behövs. Alla människor ska mötas med re-
spekt, ingen ska bli lämnad utanför. Vi sätter barnen främst, därför prioriterar vi att 
hålla hög kvalitet på förskola och skola. Vi vill ta tillvara människors kunskaper, ny-
fikenhet och erfarenheter och ge utrymme för individers kreativitet. 
 
Jämlikhet och trygghet är förutsättningar för jämställdhet och frihet. Alla invånare ska 
ges möjlighet att delta i den demokratiska processen och göra sin röst hörd. Genom 
medborgardialog i olika former vill vi styra kommunen och fatta beslut utifrån bra un-
derlag där kommunens invånare haft möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Kommuninvånarna ska bemötas som hela människor och ses utifrån hela sin livssi-
tuation. De kommunala verksamheterna måste vara lättillgängliga, serviceinriktade, 
rättssäkra och präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att nyttja befintliga resur-
ser på ett effektivt sätt. Verksamheterna inom Strömsunds kommun finns till för invå-
narna – inte tvärtom. Att företräda kommunens invånare är ett stort förtroende som vi 
vill förvalta med största respekt. 
 

 
 
 

Gudrun Hansson (S)  Peter Frost (V) 
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Ledning och styrning 
Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för Strömsunds 
kommun och bolagsstyrelser. Budgeten anger kommunfullmäktiges viktigaste inrikt-
ningar och prioriteringar. Inriktningar och prioriterade mål i budgeten ska brytas ned 
och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna. Planer, program och policies 
som kommunfullmäktige antagit är underordnade budgeten och har en stödjande 
funktion. De prioriterade målen har en tidshorisont över hela mandatperioden om inte 
annat anges. Måluppfyllelse eftersträvas snarast möjligt. Revidering av de prioritera-
de målen sker årligen genom ett nytt budgetbeslut. Förvaltningar och bolag ska ha 
samma följsamhet mot budgetens inriktningar och prioriterade mål. 
 
Varje nämnd och styrelse har ansvaret för att värdera fullmäktiges inriktningar och 
prioriterade mål och hur de påverkar den egna verksamheten. Nämnder och styrelser 
ska samverka i arbetet med kommunfullmäktiges budget och prioriterade mål. Alla 
verksamheter ska var och en ta ansvar för de övergripande målen. Därefter gör de 
prioriteringar och formuleringar utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. Se-
dan kan nämnderna/styrelserna delegera utarbetandet av budgetförslag/affärsplan till 
förvaltning/bolag. Förslaget ska baseras på inriktningsdokumentet och innehålla kon-
kreta och kvantifierbara mål samt hur målen ska nås. 
 
Budgetförslaget/affärsplanen behandlas och beslutas av nämnden/styrelsen och blir 
länken mellan politik och förvaltning, även om det formella ansvaret alltid ligger hos 
nämnden/styrelsen. 
 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning av dels den egna verksamhetens 
uppdrag som beskrivs i reglemente respektive ägardirektiv, dels kommunfullmäktiges 
prioriterade mål och inriktningar. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat 
men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och 
vad det betyder för den egna verksamheten och Strömsunds kommun som helhet. 
 
 
Hållbar välfärd 
En kommun med stor geografisk yta och med människor boende i hela kommunen 
ställer krav på att basfunktioner så som vård och utbildning ska fungera. Därför 
kommer de ekonomiska förutsättningarna även för 2014 att vara en utmaning. Den 
borgerliga regeringen aviserar inte något ytterligare stöd till de kommuner som inte 
har den tillväxt som finns i storstadsregionerna. Snarare tvärtom! Det får svåra eko-
nomiska konsekvenser då kommunala medel ska täcka upp kostnader där staten 
sviker. Ett exempel är utbyggnad av fibernät, som är en förutsättning för när-
ingslivets utveckling. Marknadens ointresse i vår del av landet gör att kommu-
nen själv får investera i den infrastruktur som staten borde tagit större ansvar 
för. En kommun med våra förutsättningar med hög arbetslöshet och utförsäkrade 
behöver därför avsätta medel till försörjningsstöd, ungdomsarbetslöshet och arbets-
marknadsåtgärder. Kommande generationsskifte inom både den offentliga verksam-
heten och inom näringslivet behöver tas på allvar och här är den stora utmaningen 
hur vi ska kunna behålla, utbilda och skapa meningsfull sysselsättning till våra ung-
domar för att vi ska klara arbetskraftsförsörjningen framöver. Det är därför viktigt att 
genomföra den vision som finns i det personalpolitiska programmet; ”Strömsunds 
kommun är en attraktiv arbetsgivare med goda hälsofrämjande arbetsplatser 
som kännetecknas av arbetsglädje och bra resultat”. 
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Arbetsmarknadsfrågorna och möjligheterna till att via Arbetsförmedlingen kunna ska-
pa förutsättningar för utbildning och arbete har starkt begränsats via de regler som 
styr arbetsförmedlingens uppdrag och vilka grupper som prioriteras. Det innebär att 
kommunala medel måste avsättas för att täcka upp brister inom arbetsmarknadspoli-
tiken både för ungdomar och för andra personer som står långt från arbetsmarkna-
den. Några satsningar som vi prioriterat och sjösatt under 2011 är projektet ”På väg” 
samt anställningen av en arbetskraftskoordinator. Projekten ger resultat. 75 % av 
deltagarna i ungdomsprojektet hade vid årsskiftet 2012/2013 fått arbete, praktik 
eller gått vidare till studier. 
 
I en attraktiv kommun krävs ett levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter 
för såväl barn/ungdomar som vuxna. Det är en viktig faktor, förutom kommunal servi-
ce, när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort för nyinflyttade.  
 
I en attraktiv kommun finns goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Då krävs 
tillgång till goda kommunikationer på väg, järnväg och med flyg men också övrig inf-
rastruktur i form av bredband och telefoni med hög kapacitet. 
 
 
Övergripande mål 2014-2015 
• Fortsatt god ekonomisk hushållning 
• Utvecklad samverkan med näringslivet 
• Attraktiv kommun med hög livskvalitet 
• Motverka ungdomsarbetslöshet 
• Utveckling av framtidens skola 
• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor 
• Utvecklad dialog med kommuninvånarna 
• Integration av nya kommuninvånare 
• Ökad jämställdhet 

 
 

Budgetförutsättningar, fördelningsutrymme 2014 
Kommunens ekonomiska förutsättningar har försämrats till följd av den borgerliga 
regeringens politiska prioriteringar. Bristen på åtgärder för att minska arbetslös-
heten leder till att kommunens kostnad för försörjningsstödet ökar. Färre ut-
bildningsplatser inom vuxenutbildningen och övrig högre utbildning kräver att 
kommunen i större utsträckning måste frigöra medel till utbildningsverksam-
het.  
 
Kommunens verksamheter kan ha olika behov av resurser utifrån lokala förhållan-
den. Det är därför angeläget att genomföra en översyn av resursfördelningen och 
göra korrigeringar om så behövs. 
 
Prioriterat mål 

• Respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvars-
område. 
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Finansiella mål för 2014 
Budgeten utgår från bibehållna finansiella mål. 
 
• God ekonomisk hushållning, + 14 mkr 
• Investeringar 21 mkr förutom ombudgeteringar från föregående år 
• 25 mkr avsätts till pensionsstiftelsen 

 
 

Framtidens utmaningar och utvecklingsområden 
Den i särklass största utmaningen är att öka inflyttningen till kommunen. Stundande 
pensionsavgångar lämnar öppningar på arbetsmarknaden som kan bli en utveck-
lingsmöjlighet. Kommunen är attraktiv och har mycket att erbjuda nya invånare men 
tidigare har bristen på arbetstillfällen hindrat inflyttningen. Situationen är densamma i 
flera andra kommuner så det krävs ett fortsatt offensivt arbete för att skapa förutsätt-
ningar för nya familjer att flytta hit. 
 
Ett jämställt samhälle uppfattas av omvärlden som mer attraktivt än ett samhälle som 
är ojämställt. Jämställdhetsintegrering kan användas som en konkurrensfördel i 
marknadsföringen av kommunen och öka inflyttningen av unga kvinnor och män. 
Den förväntade arbetskraftsbristen till följd av de stora pensionsavgångarna ökar 
kraven på attraktionskraft hos kommunerna. Det kommer att bli avgörande för vilka 
kommuner som kommer att lyckas i rekryteringsarbetet. Därför fortsätter vi att arbeta 
för ökad jämställdhet inom kommunen och ser det som en tillväxtfaktor. 
 
En förutsättning för inflyttning är att kunna upprätthålla en god nivå på service i de 
olika kommundelarna. För att lyckas måste kommunen i större utsträckning samver-
ka med olika lokala aktörer.  
 
De närmaste åren framöver kommer det att byggas flera vindkraftparker i vår kom-
mun. Vi har i dag god kompetens på vindkraftsområdet och utbildar bland annat 
vindkraftstekniker vid Hjalmar Strömerskolan. Vi ska fortsätta ligga i framkant när det 
gäller kompetens kring vindkraftsfrågor och utbildningar på området. 
 
Nybyggnation av bostäder har förekommit i relativt liten omfattning under en lång tid. 
Vi tror att strandskyddsdispensen kan öppna upp för fler byggen av bostäder i attrak-
tiva sjönära områden. Förslaget till ny Översiktsplan, som ställs ut för samråd 
under sommaren/hösten 2013, kommer LIS(Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen)-områden att pekas ut och förhoppningen är att fler ska välja att bygga 
sitt drömhus i vår kommun. 
 
Prioriterat mål 

• Inflyttningen ska öka. 
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Omsorgen om individer och familjer 
Kommunens uppgift är att främja jämlika levnadsvillkor för kommuninvånarna. Väl-
färdsarbetet ska vara inriktat på att stärka individernas egna förmågor. För att minska 
behoven av institutionsvård ska uppsökande och tidigt förebyggande insatser priori-
teras, för såväl barn och unga som exempelvis vuxna med missbruksproblem. Sam-
verkan mellan socialtjänstens alla delar måste utvecklas. Den sociala ekonomins or-
ganisationer är en viktig samarbetspart. Ett exempel på samverkan är KC Närser-
vice projekt, Kulturarvslyftet, där vi tillsammans skapat förutsättningar till 20 
nya arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden.  
 
Samverkan med familje-/barnavårdscentraler och förskolor ska vidareutvecklas så att 
barn i riskzonen uppmärksammas tidigt. I samverkan med skolan är inriktningen att 
socialtjänsten ska bidra med specialistkompetens på det sociala området. Föräldrar 
till unga i riskzonen ska stödjas med tidiga insatser. Generellt prioriterad målgrupp är 
ungdomar mellan 16 och 24 år som inte studerar, arbetar eller aktivt söker arbete. 
 
Arbetet med att finna nya vägar till sysselsättning för personer som är långvarigt be-
roende av försörjningsstöd ska fortsätta i de pågående projekten.  
 
Prioriterade mål 
• Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och 

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

 
 

Fritid 
Föreningslivet och folkbildningen ska vara starkt, levande och lokalt förankrat. Det 
ska främja jämställdhet, delaktighet, integration, folkhälsa och genomsyras av ett tyd-
ligt barn- och ungdomsperspektiv. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska 
kunna delta i fritidsaktiviteter tillsammans med andra. 
 
Vårt föreningsliv skapar ett brett utbud av aktiviteter. Den insats som de ideella före-
ningarna bidrar med till kommunens barn och unga är oerhört värdefullt. Vi har ca 
300 föreningar i Strömsunds kommun som var och en på sitt sätt bedriver menings-
full verksamhet för våra invånare.  
 
Engagemang och arbete i olika föreningar har flera fördelar. Det är ett socialt inslag i 
vardagen då man träffar människor utanför familjekretsen, skolklassen eller arbetet. 
Det är gemenskap och socialt sammanhang som har betydelse för ungdomars själv-
känsla. Inom idrottsföreningar ser man ungdomar engagera sig och utbilda sig till 
ledare och bli en förebild för andra ungdomar.  
 
Föreningsbidragen är en välriktad investering i det förebyggande folkhälsoarbetet. 
Föreningsbidrag ska i högre grad vara kopplat till arbete med mångfald, jämställdhet 
och annat arbete som motverkar negativa normbildningar i samhället. Bidragen till 
samlingslokaler i kommunen likaså. Här skapas mötesplatser för olika aktiviteter och 
föreningar i byarna runt om i kommunen. Kommunens nolltaxa spelar en viktig roll för 
att skapa mötesplatser till föreningslivet. 
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Friluftsbadet i Strömsund är en oas för både kommuninvånare och turister. Möjlighe-
ten till bad och motion i tempererat vatten uppskattas vilket vi också vill värna. Vi vet 
att Strömsunds kommun har den högsta barnfattigdomen i länet. Det innebär för 
många barnfamiljer att semestrarna tillbringas på hemmaplan. Ett kostnadsfritt alter-
nativ med friluftsbad fyller därför ytterligare funktioner.  
 
Prioriterade mål 
• Andelen ungdomar som engagerar sig i föreningslivet ska öka. 
• Föreningar med bidrag från kommunen ska erbjuda verksamhet för alla kvinnor, 

män, flickor och pojkar. 
 

 
Folkhälsa 
En befolkning som mår bra är det viktigaste för en hållbar utveckling av Strömsunds 
kommun. Folkhälsa handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Ohälsan slår hårdast mot 
de mest utsatta och det drabbar också barnen och den är intimt kopplad till barnfat-
tigdom. I Strömsunds kommun lever vart femte barn i fattiga familjer1. Vi vill motverka 
ökade skillnader mellan människor och sträva efter jämlikhet i hälsa – särskilt riktat 
mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Ohälsans klasstrappa ska bort! 
 
Kommunfullmäktige antog 2011 ett folkhälsoprogram med mål och inriktningar för hur 
vi ska minska ohälsan i kommunen. Folkhälsoprogrammet följs årligen upp i Folk-
hälsorådets Välfärdsbokslut. 
 
Prioriterat mål 
• Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförandet av folkhälsoprogram-

met. 
 

 
Vård och omsorg 
Våra äldre invånare och personer med funktionsnedsättningar ska känna sig trygga i 
vår kommun. De som behöver hjälp ska få insatser utifrån behov. Alla insatser ska 
utformas och utföras med respekt för brukarens/vårdtagarens självbestämmande och 
integritet. Insatserna ska vara individuellt anpassade och syfta till att stärka indivi-
dens egna resurser. Gott bemötande, stimulans och aktiviteter bevarar hälsa, själv-
bestämmande och minskar läkemedelskonsumtionen. Förebyggande insatser för att 
motverka isolering är viktigt, därför måste möjligheterna att delta i sociala aktiviteter 
och möjligheterna att vistas utomhus öka. Måltiderna ska följa matpolicyns intentio-
ner.  
 
Allt fler väljer att bo kvar i sina egna hem även när behoven av insatser ökar. Det 
ställer höga krav på kommunens hemtjänst och hemsjukvård. Många gånger finns en 
make eller maka hemma och vårdar sin livskamrat. För att stödja anhörigvårdaren 
finns avlastningsplatser i alla kommundelar. Dessutom finns fem nya platser på 
”Gästis” i Strömsund. Där kan man mera flexibelt möta de olika behov av avlastning 
som anhörigvårdaren har. Anhörigvårdaren ska känna till att man kan vända sig till 
kommunen för att få hjälp. 

1 Enligt Rädda Barnens definition. 
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Ett socialt innehåll i vardagen är bra för hälsan hos både ung som gammal. I samhäl-
let finns frivilligorganisationer och studieförbund som kan inbjudas för att bidra med 
insatser och skapa aktiviteter inom de särskilda boendeformerna. Musik- och kul-
turskolan kan tillföra stort mervärde genom diverse kulturinslag.  
 
Strömsunds kommun ska erbjuda en kvalitativt säkerställd hälso- och sjukvård inom 
vårt ansvarsområde till vårdtagare i ordinärt och särskilt boende. Socialstyrelsen har 
uppdraget att vägleda kommunerna i frågor om organisering av särskilt boende för 
personer med demens. Vi kan i dag se en utveckling där allt fler människor drabbas 
av demenssjukdomar tidigt i livet. Vi tar därför initiativ till att utreda behoven och för-
utsättningarna för ett eventuellt gruppboende för yngre dementa.  
 
Det behövs en större bredd av boendeformer, t ex trygghetsboenden, som är anpas-
sade utifrån människors olika behov av assistans, social gemenskap och trygghet. 
Strömsunds hyresbostäder ska aktivt arbeta för att tillgången på bostäder med god 
tillgänglighet ökar. 
 
 Prioriterade mål 
• Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka. 
• Tillgängligheten i det kommunala bostadsbolagets bostäder ska öka. 
 
 
Utbildning 
Alla barn, ungdomar och vuxna ska ges möjligheter att genom ett livslångt lärande 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill att alla barn, oavsett barnets förutsätt-
ningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kun-
skapsmålen. Vi vill ha trygga förskolor, fritidshem och skolor med god pedagogisk 
omsorg. Det är avgörande för elevernas resultat att lärarna har höga förväntningar på 
alla barn och utgår från att alla vill och kan lära. Skolan ska arbeta mot mobbning, 
diskriminering och kränkningar utifrån framtagna planer. 
Vi har nolltolerans mot mobbning!  
 
I förskolan ska personal och resurser dimensioneras utifrån barnens och gruppens 
behov och föräldrarnas arbetstider. Förskolans/fritidshemmens öppettider ska vara 
anpassade efter familjernas behov av omsorg. Barnomsorg på kvällar, nätter och 
helger ska erbjudas. 
 
Gymnasieskolan ska hålla hög kvalitet och vara attraktiv för våra ungdomar i konkur-
rensen med andra utbildningsanordnare. Ungdomarna ska känna en vilja att stanna 
kvar i Strömsunds kommun i stället för att läsa på gymnasium på andra orter. Sats-
ningarna på teknik- och vårdcollege är ett led i arbetet att höja kvaliteten på utbild-
ningen och därmed ökar konkurrensfördelarna i förhållande till andra utbildningsan-
ordnare. 
 
Vi har en relativt låg andel som går vidare till högre studier i vår kommun. Det finns 
ett tydligt köns- och klassmönster när det gäller vilka som påbörjar akademiska stu-
dier eller yrkesinriktade studier. Gymnasieskolan måste arbeta för att bryta detta 
mönster och uppmuntra till otraditionella yrkesval och högre studier.  
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Vuxenutbildningens fokus ska vara att utjämna levnadsvillkor, ge människor en andra 
chans i livet och möta omställningen på arbetsmarknaden genom att anpassa sina 
former till individens behov och begränsningar. De stora pensionsavgångarna, gene-
rationsväxlingarna och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden ska särskilt 
uppmärksammas. Vi vill skapa möjligheter att studera även i ett senare skede av li-
vet. Genom Akademi Norr har vi tillgång till universitets- och högskoleutbildningar på 
distans. I samverkan med näringslivet kan vi arbeta för att tillgodose den lokala ar-
betsmarknadens framtida kompetensbehov.  
 
Prioriterade mål 
• Alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska klara kun-

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

behov. 
 
 
Arbetsmarknad 
Generellt sett har vi en hög arbetslöshet och särskilt alarmerande är ungdomsarbets-
lösheten. En betydande generationsväxling har inletts och kommer att accelerera de 
närmaste åren. Unga människor ska inte ställas utanför samhället efter avslutade 
studier utan ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom t ex praktik- och 
lärlingsplatser. Särskilda insatser ska göras för att erbjuda stöd åt ungdomar som 
inte kommit ut på arbetsmarknaden eller saknar fullständiga betyg från gymnasiesko-
lan. Projektet ”På väg” utgör en viktig pusselbit i detta arbete. Projektet avslutas 
2014 och de erfarenheter och kunskaper som erhållits ska tillvaratas i det fort-
satta arbetet för att minska ungdomsarbetslösheten.  
 
Under 2011 höjdes anslagen för att skapa fler sommarjobb till unga vilket vi fortsätt-
ningsvis prioriterar. Vi vill avsätta ytterligare medel för att kunna anordna arbetstillfäl-
len för långtidsarbetslösa i de kommunala verksamheterna. Arbetsförmedlingen har 
anvisade medel som i större utsträckning kan hjälpa till att skapa sysselsättning.  
 
Kommunala verksamheter ska ställa platser för praktik till förfogande motsvarande 
en per 10 anställda. Den nya verksamheten med Arbetskraftskoordinator har en cen-
tral roll i detta arbete.  
 
Barnomsorg på kvällar, nätter och helger möter arbetsmarknadens behov av arbets-
kraft på obekväm arbetstid. 
 
Prioriterade mål 
• Ungdomsarbetslösheten ska minska 
• Kommunen ska ställa praktikplatser till förfogande 
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Kultur 
En god livsmiljö förutsätter ett starkt och levande kulturliv. Kulturens olika uttrycks-
former berör, inspirerar och tillgodoser människors grundläggande behov av att ut-
trycka sig, kommunicera, skapa och uppleva. 
 
Kultur är en viktig del av samhällsutvecklingen som helhet men utgör också en förut-
sättning för en konkurrenskraftig besöksnäring. 
 
Ett levande kulturliv och ett brett utbud av kulturaktiviteter för såväl barn/ungdomar 
som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet. Vi vill skapa förut-
sättningar för att kunna ge våra barn, ungdomar och vuxna värdefulla kulturupplevel-
ser. Kulturaktiviteter skapar goda demokratiska värderingar och sprider kunskap om 
vårt kulturarv. Vi vill stärka den kulturella mångfalden och bidra till en god folkhälsa 
och minskat utanförskap. 
 
Vi ser betydelsen av de ideella krafterna. Föreningslivet är en viktig del i vår sam-
hällsutveckling och skapar attraktiva mötesplatser för våra kommunmedborgare och 
besökare. 
 
Vi fortsätter arbetet med att skapa en kulturskola där barn och unga kan utvecklas 
inom fler områden. 
 
Biblioteksverksamheten ska vara levande, möta invånarnas behov och även fort-
sättningsvis drivas i kommunal regi.  
 

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

platserna. 
 

 
Näringsliv 
Ett framgångsrikt näringsliv skapar förutsättningar för en bra välfärd. Ambitionen 
och utmaningen är att förbättra företagsklimatet ytterligare och göra kommu-
nen mer attraktiv för befintliga företag och nya etableringar. Ansträngningar 
måste till för att hitta etableringar inom områden som i dag inte finns representerade i 
kommunen. 
 
Vi vill medverka till att praktik- och lärlingsplatser skapas inom det privata näringslivet 
för att underlätta företagens framtida rekrytering. 
 
El- och energiproduktion är framtidsbranscher som växer och intresset för vindkraft 
och biogas är stort. Besöksnäringen är en annan potentiell tillväxtskapare och ett 
turismpolitiskt program ska ligga till grund för branschens utveckling. 
 
Prioriterat mål 
• Kommunens verksamheter ska ge god service till näringslivet. 

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

• Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda mins-
ka. 

• Kommande personalbehov ska fortsätta kartläggas och personalförsörjningsplan 
ska upprättas.   
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Ekonomi 
Fördelningsutrymmet för 2014 är 9 212 kkr. Kommunstyrelsens utvecklingspott ökas 
med 500 kkr till 1 500 kkr. 

Fördelning: 

• 1 100 kkr ökade kostnader Länstrafiken.
• 1 600 kkr licensavtal. 
• 1 20 kkr tillförs Revisionen enligt kommunfullmäktiges beslut 130424.
• 638 kkr tillförs TSF för underhåll av gator, vägar och parker.
• 1 400 kkr till kommunledningsförvaltningen för att förstärka personalavdel-

ningen med en personalchef/strateg (700 kkr). Personalchefen ska ges ut-
rymme att arbeta med strategisk personalförsörjning och upprätta en ny Ar-
betsmarknadsenhet. Tjänsten som arbetskraftskoordinator flyttas efter pro-
jektavslut (140331) över till personalavdelningen för att tillsammans med per-
sonalchefen påbörja arbetet med en ny bemanningsenhet med inspiration från
Ångemodellen (700 kkr).

• 250 kkr till framtids- och utvecklingsförvaltningen för karriärtjänster inom
gymnasieskolan. Karriärtjänsterna finansieras delvis av statsbidrag fram till
2016 då tjänsterna ska utvärderas.

• 100 kkr till framtids- och utvecklingsförvaltningen för omkostnader i samband
med aktiviteter för inflyttarservice.

• 1 000 kkr till barn- och utbildningsförvaltningen för ökat behov av förskole-
platser.

• 400 kkr till barn- och utbildningsförvaltningen för karriärtjänster inom skolan.
Karriärtjänsterna finansieras delvis av statsbidrag fram till 2016 då tjänsterna
ska utvärderas.

• 150 kkr till kultur- och fritidsavdelningen för avgiftsbefrielse för musikskolans
elever.

• 100 kkr till kultur- och fritidsavdelningen för bibliotekens medieanslag.
• 100 kkr till allmänkultur inom kultur- och fritidsavdelningen.
• 1 000 kkr till vård- och socialförvaltningen för ökad bemanning i demensbo-

enden utifrån kommande lagstiftning.
• 354 kkr till överförmyndaren för ökad verksamhet.
• 500 kkr till kommunstyrelsens utvecklingspott.

Ej ramhöjande: 

För att minska arbetslöshet: 

• 400 kkr till pågående projektet ”På Väg”.

Summa fördelade medel 9 212 kkr. 
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Budgetramar per verksamhet 2014
Belopp i tkr

Nämnd/avd Budget Uppräkning Effekt Demogr Effekt Besparing Effekt Ramförslag 

(exkl kapitalkostn) 2013 PKV 2,3% kostnadsökn anpassn demogr anp ytterl 0,3% besparing Ramhöjande Ej ramhöjande 2014

REVISION 650 665 15 661 -4 659 -2 120 779

KOMMUNSTYRELSE 160 338 165 698 5 360 161 843 -3 856 161 368 -476 5 088 400 166 856
Kommunfullmäktige, kommun-
styrelse 45 991 47 111 1 120 46 829 -283 46 688 -140 2 700 49 388
Pott balanskrav 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300
Teknik- och serviceförvaltning 18 703 19 275 572 19 159 -116 19 102 -57 638 19 740
Strömsund Turism 2 905 * 2 976 71 2 958 -18 2 949 -9 2 949
Kommunledningsförvaltning 23 131 23 690 559 23 548 -142 23 478 -71 1 400 24 878
Framtids- o utvecklingsförvaltning 66 308 69 346 3 038 66 049 -3 297 65 851 -198 350 400 66 601

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 4 279 4 422 143 4 396 -27 4 382 -13 4 382

BARN, KULTUR- OCH UT-
BILDNINGSNÄMND 204 673 209 555 4 882 208 677 -878 208 051 -626 1 750 0 209 801
Barn- och utbildningsförvaltning 189 106 193 622 4 516 192 840 -782 192 261 -579 1 400 193 661
Kultur- och fritid 15 567 15 933 366 15 837 -96 15 790 -48 350 16 140

SOCIALNÄMND 281 638 288 874 7 236 286 981 -1 893 286 120 -861 1 000 287 120
 - varav försörjningsstöd 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

NÄRVÅRDSNÄMND 20 115 20 809 694 20 635 -174 20 573 -62 20 573
 

ÖVERFÖRMYNDARE 1 032 1 056 24 1 049 -6 1 046 -3 354 1 400
Kommunalförbund, räddnings-
tjänst 15 275 15 589 314 15 589 15 589 15 589

SUMMA 688 000 706 668 18 668 699 831 -6 837 697 788 -2 043 8 312 400 706 500
KS,utvecklingspott 1 000 1 000 1 000 1 000 500 1 500

TOTAL 689 000 ** 707 668 18 668 700 831 -6 837 698 788 -2 043 8 812 400 708 000
*) 2012 års överförda bokslutsöverskott (171 kkr) ingår ej i denna budgetram. Fördelnings-
**) utrymme: 0
Fullmäktiges anslag för oförutsett uppgår till 1 042 kkr. Ram 708 000
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Budgetramar 

Budgetramar per verksamhet  2014, Alliansens (C+M) förslag
Belopp i tkr

Allinansens  (C+M) förslag

Nämnd/avd Budget Rammin- Ram- Ej ram- Ramförslag Förändring 

(exkl kapitalkostn) 2013 skande höjande höjande Alliansen mot 2013

REVISION 650 120 779 129

KOMMUNSTYRELSE 160 338 -1 920 4 622 2 700 166 770 6 432

Kommunfullmäktige, kommun-   

styrelse 45 991 -1 620 1 100 1 600 47 768 1 777

Pott balanskrav 3 300 -300 3 000 -300 

Teknik- och serviceförvaltning 18 703 992 20 094 1 391

Strömsund Turism 2 905 300 3 249 344

Kommunledningsförvaltning 23 131 200 700 24 378 1 247

Framtids- o utvecklingsförvaltning 66 308 2 030 400 68 281 1 973

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 4 279 150 4 532 253

BARN, KULTUR- OCH UT-   

BILDNINGSNÄMND 204 673 -250 1 990 0 209 791 5 118

Barn- och utbildningsförvaltning 189 106 1 390 193 651 4 545

Kultur- och fritid 15 567 -250 600 16 140 573

SOCIALNÄMND 281 638 1 000 287 120 5 482

 - varav försörjningsstöd 12 000 12 000 0

NÄRVÅRDSNÄMND 20 115 0 20 573 458

ÖVERFÖRMYNDARE 1 032 300 1 346 314

Kommunalförbund, räddnings-   

tjänst 15 275 15 589 314

SUMMA 688 000 8 182 2 700 706 500 18 500

KS,utvecklingspott 1 000 500 1 500 500

TOTAL 689 000 8 682 2 700 708 000 19 000

*) 2012 års överförda bokslutsöverskott (171 kkr) ingår ej i denna budgetram. 

**) 

Fullmäktiges anslag för oförutsett uppgår till 1 042 kkr. Ram 708 000
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Ut- och inprioriteringar       

Åtgärder som skapar utrymme Satsningar

för andra satsningar Tkr Ramhöjning Tkr

Ramminskning BU

Försäljning av Folkets Hus -1 620 Karriärtjänster 390

Öppen källkod 0 Ökad måluppfyllelse 1 000

Pott balanskrav -300 1 390

Samordning tjänster KF -250 K&F

Totalt -2 170 Kulturskola 500

Inköp media 100

Fördelningsutrymme -9 212 Totalt K&F 600

Att fördela utom ram 2 700

Summa -6 512 Totalt BKU 1 990

Ramminskning -2 170 

Totalt att fördela  -11 382 Kommunstyrelsen

Totalt att fördela i ramen -8 682 Upprustning av SAGA inv. budget

Park& grönområden TSF 292

Gator och vägar TSF 700

Att fördela utom Ram 2 700 Kollektivtrafik KS 1 100

(Ej ramhöjande) Gymnasieskolan FUF 1 730

Inflyttarservice FUF 300

Följande åtgärder tilldelas ett E-förvaltning KLF 200

engångsanslag för 2014: Strömsunds turism ST 300

Licensavtal KS 1 600

Projektet på väg FUF 400 Totalt KS 4 622

Bemanningsenhet KLF 700

Överförmyndaren 300

Revisionen 120

Totalt 2 700 SocN

Ökad bemanning 1 000

Satsningar Totalt SocN 1 000

Ramhöjning Tkr

KS utvecklingspott 500

Miljö&Bygg Summa 8 682

GIS 70 Ofördelat 0

Utbildningsinsatser företag 30 Totalt 8 682

Komptensutveckling personal 50

Totalt 150
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Sammanfattning 

Vi vill: 

 satsa på ungdomar och idrott genom att få till stånd en sporthall snarast

 satsa på vuxenutbildningen för att ge fler möjlighet att få riktiga jobb

 fortsätta ställa krav på näringsriktig och lokalt producerad mat

 att kommunens utvecklingsarbete samordnas på ett bättre sätt

 spara pengar på datalicenser genom att utreda öppen källkod

 ge en bra gymnasieskola förutsättningar att bli ännu bättre

 öka valfriheten för kommunens innevånare och anställda

 att kommunens lokalytor ska fortsätta minska

 utveckla kulturskolan och göra den avgiftsfri

 satsa på näringslivsutveckling och turism

 använda jämställdhet som tillväxtfaktor

 skapa fler arbetsgivare att välja på

 att lagen om valfrihet införs

 öka kvalitén i grundskolan

 öka antalet privata utförare

 investera i vindkraft

 sälja Folkets Hus
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Inledning 

Befolkningen i Strömsunds kommun har en hög medelålder och 
det föds alldeles för få barn. Vi har också ett har ett underskott av 
kvinnor i åldern 20-40 år. 

Med ett tydligt fokus på tillväxt och sysselsättning och en kraftfull 
satsning på ungdomar skulle Strömsunds kommun kunna växa 
och därmed skapa förutsättningar för en ökad välfärd. Det är en 
förutsättning för vi ska kunna ge våra unga en bra utbildning och 
ta väl hand om våra äldre. 

Sysselsättning skapas genom bättre villkor för företag. Vårt mål är 
sysselsättningen ska öka och det kan vi påverka genom att skapa 
bra förutsättningar för företagande och genom en medveten 
satsning på turism. En strategi för turismen i kommunen håller på 
att arbetas fram. 

De större projekt som vi initierade under förra mandatperioden 
(Destination södra Lappland och Mittskandinaviska 
regionprojektet, numera Vaajma) strävar tydligt mot den 
målbilden. 

Genom att bidra till attraktiva miljöer, en fungerande 

infrastruktur som ger god tillgänglighet, tydliga planer för 

energi och klimat och strategiskt gränsöverskridande arbete kan 
vi - genom politiken - bidra till en bra jordmån för nya företag.  

Vår vision är att Strömsunds kommun ska bli en lättillgänglig och 
intressant kommun både för dem som redan finns här och för 
andra. 

Men det räcker inte att bara skriva orden. För att nå framgång 
behövs: 

 Ett tydligt politiskt ledarskap

 Ett ledarskap som ser möjligheterna och inte bara hinder
och problem

 Ett ledarskap som tar tillvara människors engagemang,
som ser möjligheter med våra avstånd,
ålderssammansättning och har kunskaper inom turism och
landsbygdsföretagande

 Ett ledarskap som inte ser privata utförare som ett hot utan
som istället tar hjälp av dem för att utveckla kommunen
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Alliansen i Strömsund - centerpartiet och moderaterna - förstår att 
företagens utveckling och kommunens tillväxt har ett samband. 
Vi menar att med de traditioner, engagemang och kompetens som 
finns, kan en intressant symbios mellan offentlig och privat 
verksamhet skapa framtidstro och nya arbeten.  

En grundförutsättning för tillväxt är att vi får fler företag att 
etablera sig i kommunen och att de, tillsammans med de 
befintliga företagen, ges de bästa förutsättningarna. Ambitionen 
är att kommunen ska bli en av de mest företagsvänliga 
kommunerna i Sverige.   

Vi tycker att Strömsund är en bra kommun att bo i, vi trivs här. Vi 
älskar vår hembygd som vi vill göra ännu bättre. Så bra att ännu 
fler vill besöka oss eller bosätta sig här. 

- Vi vill att var och en ska bestämma mer och politiken mindre! 

Genom att tänka nytt har vi stora möjligheter att få fler att flytta 
hit eller besöka oss. Genom ett aktivt arbete när det gäller 
attityder, värderingar, mångfald och en meningsfull fritid, kan vi 
locka till oss nya medborgare från andra regioner och få de unga 
att stanna kvar. 

Detta ställer nya krav på vår organisation. Ledarskapet är oerhört 
viktigt. Vi måste visa tilltro till personalen och deras förmåga. Vi 
måste bejaka och våga pröva nya driftformer, initierade av 
personalen eller av andra. Det är också viktigt att ge personalen 
trygghet och arbetsro. Detta gäller inte minst i omställningstider.  

En god arbetsmiljö och en tydlig personalpolitik är en 
förutsättning för en bra arbetsplats. Att livet utanför arbetstiden 
fungerar är också viktigt för att minska sjukfrånvaron. Med vårt 
sätt att leda skulle personalen få frihet under ansvar och dessutom 
veta när de gått i mål med de uppdrag som fullmäktige ger. 

Vi måste också investera för framtiden. Med en långsiktig 

strategi för kommunens utveckling, i form av ett lokalt 
utvecklingsprogram, kan vi prioritera våra insatser och fördela 
ansvaret tydligare mellan olika aktörer.  

De satsningar som görs skall vara väl genomtänkta och följa 
strategin. Detta gäller både projekt, vid fördelning av olika typer 
av bidrag, och de konkreta investeringar som sker i 
verksamheten.  
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Kommunens verksamhet är till för alla. Oavsett kön, ålder, 
ekonomisk ställning eller utbildningsnivå, ska en likvärdig service 
ges. Alla ska känna trygghet och få service, vård och stöd oavsett 
var i kommunen man bor eller befinner sig! 

De serviceprojekt som pågår i Backe och Frostviken är ett steg i 
rätt riktning. För att skapa möjlighet att bo även utanför tätorterna 
kan kommunen utlokalisera delar av kommunens verksamheter 
utanför centralorten. 

Den sociala ekonomin har en alldeles särskild ställning i vår 
kommun. Genom det breda föreningslivet som finns här, har vi 
ett unikt engagemang som mobiliserar en stor del av 
befolkningen. Denna folkrörelse är viktig att stimulera för att 
skapa grogrund för samhällsengagemang och kreativitet. 

De kooperativa eller gemenskapsägda företagen är ägda och 
styrda av sina medlemmar för att i demokratiska former lösa 
gemensamma ekonomiska, kulturella och sociala behov. Den 
sociala ekonomin är och kommer att bli en allt viktigare aktör i 
arbetet för tillväxt. Ursprungsidén är att den primärt inte har 
något vinstintresse.  

Genom att lokala intresseföreningar och medborgare engagerar 
sig i mer eller mindre ideella verksamheter kan de skapa 
förutsättningar för utvecklingsbara företag. Därför är det ytterst 
olyckligt att nuvarande majoritet väljer att återta den ena 
verksamheten efter den andra i egen regi, det ger inte den sociala 
ekonomin de förutsättningar den förtjänar. 

På flera orter i kommunen har man utnyttjat det sociala kapital 
som finns i bygden och bildat intresseföreningar för att lösa sina 
sociala behov. Social ekonomi har mer än någon annan 
samhällskraft förmågan att samla medborgare runt gemensamma 
intressen och tillvarata deras engagemang.  

Den sociala ekonomin bidrar på olika sätt till att skapa inflytande, 
välfärd och en god närmiljö. Vår uppfattning är att Den sociala 
ekonomin inte är ett komplement utan en del i en gemensam 
samverkan. Den sociala ekonomins allra största framgångsfaktor 
är underifrånperspektivet.  



Allians för Strömsunds kommun 

10 

Barnen och ungdomarna är vår framtid. Därför måste kommunen 
på ett mer aktivt sätt ge ungdomar möjlighet att påverka frågor 
som berör deras uppväxt och livsvillkor.  En bra skolhälsovård är 
en självklarhet och att föreningslivet får ett gott stöd. En växande 
hälsorisk som måste uppmärksammas är den stigande övervikten 
hos både barn och vuxna. 

Vi vill därför göra en aktiv satsning på ungdomar och idrott 
genom att få tillstånd en sporthall i Strömsund så fort som 
möjligt.  

Vi vill också satsa på ungdomars kultur, dels genom att utveckla 
kulturskolan och göra den avgiftsfri. 

Vi ställer också fortsatt krav på näringsriktig och lokalt 

producerad mat till både äldre och elever.  

Vi vill ha ökad kvalité i grundskolan genom samverkan och 
effektivisering istället för halvtomma skolor 

Genom en rejäl satsning på vuxenutbildningen och 

gymnasieskolan förväntar vi oss en betydligt högre 
måluppfyllelse. 
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Övergripande 
politiska mål 

 Inriktningsmål 

1. Strömsunds kommun ska i
verksamheter och arbete
uppvisa en god ekonomisk
hushållning

 De finansiella målen gäller

 Kommunens totala lokalyta ska minskas

 Antalet anställda ska anpassas efter
omvärld och demografi

2. Kommunens näringsliv – med
starkt lokalt engagemang –
finns på internationella
marknader.

 Sysselsättningen inom privat sektor ska
öka

 Företagsklimatet ska förbättras

 Fortsatt högt nyföretagande

 Internationella kontakter, samverkan och 
kompetensutveckling ska stärkas

3. Kunskap, lärande och
förnyelse är i vår kommun
starka drivkrafter för tillväxt

 Entreprenörskap ska utgöra ett
viktigt inslag i vår barnomsorg, skola och 
utbildning

 Andelen eftergymnasialt utbildade ska
öka

 Nära samarbete ska finnas mellan skola
och näringsliv

4. Strömsunds kommun
förknippas med livskvalitet
och trygghet

 Ökad inflyttning ska stimuleras

 Ett varierat boende ska kunna erbjudas

 Ett varierat kulturutbud ska kunna
erbjudas

 Goda barn- o ungdomsmiljöer ska stöttas

 Tätortsplanering för ökad attraktions- 
kraft ska utvecklas

5. Livet och framåtskridandet i
Strömsund präglas av en
hållbar samhällsutveckling

 Miljöfrågorna ska vara en självklar
beståndsdel i kommunens utveckling

 En förbättrad folkhälsa ska stimuleras

 Jämställdhet ska användas som
tillväxtfaktor

6. I vår kommun kännetecknas
medborgardialogen mellan
kommunal verksamhet och
invånare av ömsesidigt
förtroende

 Det kommunala uppdraget ska göras
tydligt

 Delaktighet och tillgänglighet ska
stimuleras inom kommunal service

 Gott bemötande och serviceanda ska
utmärka kommunens företrädare

 Medborgare och brukare av kommunala
tjänster ska ges möjlighet att påverka
utvecklingen även mellan valen
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Ekonomiska förutsättningar 

Mål som syftar till god ekonomisk hushållning 

Kommunen har sedan länge finansiella mål. Det är också ett 
lagkrav att mål ska finnas, i syfte att nå god ekonomisk 
hushållning. Av samma skäl ska det även beslutas om 
verksamhetsmål.   

Kommunens finansiella mål 2012-2015 

De finansiella målen är följande: 

1. Budget i balans – årligt överskott med 14 Mkr.
2. Investeringar max 21 Mkr per år
3. 25 Mkr per år avsätts till pensionsstiftelsen

Befolkningsprognos 

Befolkningsutvecklingen budgeteras med en minskning med 150 
personer per år. 
Vid gynnsammare utveckling får kommunen mer intäkter.  

Fullmäktiges novemberbeslut 

Utdebiteringen fastställs i november, och föreslås bli oförändrad 
23,07 kronor under planperioden. Inför fullmäktiges fastställelse 
av resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys, revideras 
budgetprognoserna.  Eventuellt ytterligare utrymme tillförs då 
fullmäktiges anslag för oförutsedda kostnader. 

Pott för att klara balanskravet 

En pott på 3,3 Mkr har funnits för att stödja god ekonomisk 
hushållning. Eftersom det fortfarande råder en obalans mellan 
resurser och ambitioner för flera verksamheter finns fortsatt 
behov av potten. Vi väljer att justera potten till jämna 3 mkr. 
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Jämställdhet 

Jämställdhet och tillväxt 
Under förra mandatperioden påbörjades arbetet med att 
jämställdhetsintegrera de kommunala verksamheterna. Det 
gjordes därför att vi anser att det krävs jämställda villkor för att 
skapa tillväxt.  Siffrorna nedan visar på att det inte är så i vår 
kommun. På initiativ från Alliansen sökte kommunen ytterligare 
medel, som vi också fick, för att fortsätta det viktiga 
jämställdhetsarbetet. 

Ökat antal invånare:  
Strömsunds kommun har ett underskott av kvinnor i fertil ålder 
dvs. åldern 20-40 år, jämfört med antalet män i samma 
åldersgrupp. Kvinnor flyttar i större utsträckning än män från 
kommunen. Unga kvinnor tenderar att flytta i mycket högre 
omfattning, denna trend måste brytas. 

Ökad utbildningsgrad:  
Det är nästan dubbelt så många kvinnor som män som har 
högskoleutbildning i kommunen. 

Arbetsmarknad:  
Kvinnor i åldern 16-64 år återfinns till största delen i vård och 
omsorg, skola och handel. Medan män i samma åldersgrupp till 
största delen återfinns inom tillverkning, bygg och transport. 

Näringsliv:  
Vi har många kvinnliga företagare i kommunen, över 200 i 
ensam/fåmansföretag som har det som huvudsaklig syssla. 
Manliga företag i motsvarande storlek uppgår till knappt 600 
stycken. Det behöver bli fler kvinnor som driver företag i vår 
kommun och därför fortsätter vi att avdela medel till SUAB för att 
öka kvinnors företagande 

Jämställdhet ska användas som tillväxtfaktor. Antingen kan 
detta göras i egna specifika mål eller så kan detta införlivas i 
övriga mål. 

Alternativa driftsformer 

Kommunen bör på olika sätt främja, stimulera och stödja 
alternativa driftsformer. Här handlar det om både nyetablering 
och avknoppning av befintliga verksamheter.  
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Fler alternativa driftsformer ökar valfriheten både för 
medborgarna och för personalen: Det stimulerar också till 
utveckling mot högre kvalitet. 

Vi är positiva till olika typer av alternativa driftsformer både 
privata och företag inom den sociala ekonomin.  

- Vi måste våga låta oss jämföras med andra! 
- Här tycker vi att den nuvarande majoriteten fegar! 

Vår ambition är att kommunen ska ha en hög beställarkompetens 
som kan utforma ändamålsenliga förfrågningsunderlag och väl 
utformade kontrakt. Allt för en bättre ekonomi och en högre 
kvalitet. 

Alternativa driftsformer och konkurrensutsättning av 
verksamheter är inget mål i sig utan ett medel för att uppnå flera 
fördelar som t.ex. att det: 

- Ökar valfriheten för medborgare och personalen 
- Frigör kraft, nytänkande och kreativitet 
- Stimulerar till utveckling mot högre kvalitet 
- Skapar möjligheter för personalen att etablera sig som 

entreprenör om man har en bra idé. Vi har inte råd att inte ta 
vara på och utveckla den kunskap som finns hos personalen. 

- Skapar fler arbetsgivare för personalen. Då kommer 
utbildning, kreativitet och ledaregenskaper, oavsett kön, att 
betyda någonting Marknadskonkurrens och lönesättning 
kommer att ske på samma villkor som för övriga i samhället. 

Fler alternativa driftsformer är inget hot mot offentlig sektor utan 
snarare tvärtom - man lär av varandra. Vi ser det som en 
förutsättning för att vi ska kunna utvecklas vidare, det finns 
utrymme för olika driftsformer.  

Kommunen bör aktivt söka intresserade entreprenörer, inte bara 
när det gäller de hårda tekniska verksamheterna utan även inom 
vård och omsorg.  

Den negativa inställning som finns hos (s) och (v) att man inte vill 
har privata utförare i kommunal verksamhet, sänder fel signaler 
och skapar inte den motivation som behövs hos dem som idag 
kanske har en affärsidé. 
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Alternativ innebär mångfald av driftsformer. Detta är bra för 
kvaliteten. När många olika lösningar får prövas, gynnar detta 
också utvecklingen. Med alternativ av olika utförare blir det också 
möjlighet för enskilda medarbetare att finna ställen där de kan få 
pröva och tillämpa de arbetssätt, som de anser vara det bästa.   

Alternativa driftsformer innebär också att man provar många 
olika företagsformer. Stiftelseägda företag kan finnas sida vid sida 
med personalkooperativ, gemenskapskooperativ, större bolag, 
mindre lokala bolag, enskilda firmor, handelsbolag, 
kommanditbolag etc. 

Lagen om valfrihet 

Vi tycker att valfrihet är en rättighet för alla människor, även för 
äldre. Och vi är inte ensamma. Många kommuner har valt att 
införa valfrihetssystem inom äldreomsorgen. 

1 januari 2009 infördes lagen om valfrihet (LOV) som innebär att 
äldre får möjlighet att välja bland privata, ideella och kommunala 
utförare av hemtjänst och boende. De äldre kan välja bland alla 
företag som blir godkända av kommunen. Den nya lagen är ett 
alternativ till LOU, Lagen om offentlig upphandling. 

Under hösten 2008 kunde kommunerna söka bidrag hos 
Socialstyrelsen för att förbereda införande av valfrihetssystem. 
Redan i oktober 2008 hade 177 kommuner sökt stimulansbidrag. 
Stromsunds kommun var en av dem och vi beviljades också 
pengar.  

Den utredning om då gjordes rekommenderade att Strömsunds 
kommun skulle införa LOV, men förslaget röstades ned av 
socialdemokraterna, vänstern och rättvis demokrati. Att RD skulle 
gå emot var en stor överraskning eftersom det var de själva som 
väckte frågan i en motion och föreslog att LOV skulle införas. 

Vi föreslår att lagen om valfrihet införs, till att börja med inom 
äldreomsorgen.  
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Folkets hus 

Alla folket hus i kommunen är privatägda utom FH i centrala 
Strömsund som ägs av kommunen. Under de år som gått sedan 
FH byggdes har kommunen betalat ut ca 50 miljoner i denna 
byggnad.  

Driftskostnaden för kommunen ligger på ca 1,8 mkr per år. 
Kommunens hyresintäkter från folketshusföreningen är ca 150 tkr 
per år.  

Kommunen har alltså en nettokostnad på dryg 1,6 mkr. Till det 
kommer en kostnad på 450 000 per år för att föreningar ska få 
hyra lokaler gratis i FH.  

Vi anser att det är orättvist att kommunens skattebetalare ska stå 
för en så stor kostnad i centrala Strömsund, när man inte gör det 
på andra ställen, speciellt när det finns köpare till fastigheten. 

Även om huset får en annan ägare så menar vi att bidraget för 

nolltaxa på 450 000 ska finnas kvar för att garantera föreningar fri 
hyra av lokaler.  

En försäljning av FH gör en årlig besparing för kommunen på 
1,62 mkr. 

Ridhuset 

Ridhuset i Strömsund används flitigt av ridklubben och andra. 
Det är en viktig verksamhet som dessutom gynnar unga flickor. 

Ridhuset har varit en tung utgift för kommunen därför har vi 
under flera år föreslagit att ridhuset ska säljas. Det har nu äntligen 
blivit av. Kommunen har haft en kostnad för ridhusets lokaler på 
ca 800 000 per år. 

Vi kan nu minska budgeten för lokalhyra med motsvarande siffra. 
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SAGA 

Vi har en fantastisk, arkitektritad lokal i gamla SAGA-teatern som 
står oanvänd. Den hålls uppvärmd året om men ingen kan 
använda den i större utsträckning då lokalen saknar ventilation. 

Lokalen har stått i princip oanvänd - men uppvärmd - sedan 1984. 
Nästa år blir det 30 år!? Här kan man verkligen prata om att elda 
upp skattepengar för kråkorna. 

Nu måste vi bestämma oss vad vi ska göra med SAGA. Om 
kommunen ska behålla lokalen bör den rustas upp snarast.  

Tekniska förvaltningen har gjort en utredning som visar att ny 
ventilation, handikappanpassning från café SAGA till lokalen, i 
själva lokalen och från lokalen till scenen plus en upprustning av 
själva scenen och en del stolar kostar ca 1,7 mkr. 

Alternativet är att sälja eller riva lokalen. Det är inte ekonomiskt 
försvarbart att behålla en lokal som inte används men ändå värms 
upp året runt. 

Behovet av en teaterlokal finns. Teaterföreningen efterlyser 
lokaler där man kan lämna rekvisita några dagar under repetition. 
Den möjligheten finns inte idag på FH. Om gymnasieskolan väljer 
att återuppta estetiska programmet igen behövs bra lokaler för 
den utbildningen. Även om inte estetprogrammet återupptas så 
finns en politisk enighet om att vi ska ha en bra kulturskola. 

Om vi menar allvar med visionen att få till en utvecklad 
kulturskola i Strömsund, måste vi se till att de får tillgång till 
ändamålsenliga lokaler. 

SAGA är ursprungligen byggt som teater och har en erkänt god 
akustik som gör att den fungerar perfekt även som biosalong. 
Strömsunds centralort är i behov av en riktig bio. 
Förutsättningarna för detta är betydligt bättre i SAGA än i folkets 
hus.  

Även om kommunen väljer att investera i folkets hus och driva 
det i egen regi så bör SAGA-biografen bli det naturliga valet för 
en biosalong. 

Vi föreslår att kommunen prioriterar en upprustning av SAGA-
teatern i höstens investeringsbudget med 1,7 mkr.  
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Ny organisation 

I dag hanteras tillväxtfrågorna på flera olika ställen i kommunen: 
- Framtids- och utvecklingsförvaltningen (FUF) 
- Strömsunds Turism 
- Strömsunds utvecklingsbolag AB (SUAB) 

Frågan vi tycker känns relevant att ställa är: 
Kan vi samordna tillväxtarbetet mer effektivt på ett annat sätt? 

Strömsunds kommun har som många inlandskommuner problem 
med hög arbetslöshet och hög medelålder – viket är några av 
orsakerna till befolkningsminskningen. 

För att stå sig i konkurrensen om de nya jobben krävs en samlad 
och strukturerad näringslivs– och tillväxtorganisation.  

Idag arbetar tre aktörer inom Strömsunds kommun med 
näringslivs- och tillväxtfrågor, SUAB, Strömsund Turism och 
FUF.  

I konkurrensen om de nya jobben är det inte kvantitet – utan 
kvalité i marknadsföring av vad kommunen kan erbjuda, som 
lockar investerare. 

Alliansen menar att det finns betydande synergieffekter - förutom 
de ekonomiska - som talar för en organisationsförändring som 
innebär ett organ för näringslivs- och tillväxtfrågor. 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda om det går att 
samordna SUAB, Strömsund Turism och delar av FUF´s 
verksamhet till ett gemensamt näringslivskontor.  

Motivet till förslaget är att förena kompetensen från alla tre till en 
symbios av kunskap. Kunskap är en förutsättning för att 
kommunen ska stå sig i konkurrensen om de nya jobben. 

Öppen källkod 

För 2014 avsätts 1,6 mkr som en engångssumma för 
datalicensavgifter. Under 2014 ska möjligheten att gå över till 
öppen källkod utredas. Om det är genomförbart innebär det att en 
kostnad på flera miljoner för kommunens förvaltningar kan 
sparas in. 
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Socialtjänst, vård och omsorg 
Den service och omvårdnad som äldre och funktionshindrade får 
i Strömsunds kommun grundar sig strikt på lagstiftarens krav och 
rättspraxis. Den politiska styrningen har också resulterat i en 
utveckling bort från institutionaliserade vårdformer. Det betyder 
inom äldreomsorgen att stöd för att ge äldre kvinnor och män 
möjligheter att bo kvar i invanda hemmiljöer prioriteras. 
 
För funktionshindrade innebär det att det normala livet i 
gemenskap med andra är utgångspunkt för form och innehåll i 
det individuellt utformade stödet för boende, sysselsättning och 
delaktighet i samhället. Kostnaden för försörjningsstöd fortsätter 
att öka. 
 
Ramen ökas för bemanning i demensboenden med 1 mkr.  
 
För den dagliga verksamheten är målsättningen att brukarna ska 
få möjlighet att komma ut på olika arbetsplatser och få ett jobb 
som är så lika en vanlig anställning som möjligt, t.ex. genom 
lönebidrag.  
 
 
  
Inriktningsmål 

 Det kommunala uppdraget görs tydligt 
o Delaktighet och tillgänglighet stimuleras inom kommunal 

service 

 Sysselsättningen inom privat sektor ska öka  

 En förbättrad folkhälsa stimuleras  

 Jämställdhet används som tillväxtfaktor 
 
 
Uppdrag till socialnämnden 

 

1. Utarbeta plan för ökad konkurrensutsättning inom socialtjänst, 
vård och omsorg 
 
2. Ange effektmål inom socialtjänsten där familjens ansvar kan 
stärkas 

 
3. Anpassa den dagliga verksamheten till ett arbetssätt som 
liknar det som praktiseras inom MICA. 
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Närvård Frostviken 

En ny era för de äldre i Frostviken började i fjol då dörrarna till 
nya Levinsgården öppnades. Det var en stor investering som 
innebar ökade kostnader för närvårdsnämnden. Kostnader som är 
svåra att hämta hem fullt ut när alla personal inte hamnar under 
samma tak.  

Uppdrag till närvård Frostviken 

1. Utarbeta plan för ökad konkurrensutsättning inom vård och
omsorg

2. Utveckla verkningsfulla stödformer för anhörigvård

Planarbete och miljötillsyn 

Under 2007 beslutade kommunfullmäktige att den tidigare 
översiktsplanen skulle revideras. Rätt använd är såväl planen i sig 
som arbetet med att framställa den viktiga verktyg för 
kommunens utveckling där medborgares, myndigheters och 
näringslivets intressen vägs samman. 

På samma sätt kan den lagstyrda tillsynsverksamheten bedrivas 
så att den blir ett stöd för en positiv näringslivs- och byutveckling. 
Vi bedömer att nämnden kommer att klara det uppdraget inom 
tilldelad ram. Däremot anser vi att nämnden behöver extra 
tillskott för att arbeta med konkreta insatser kommande år inom: 
GIS med 70 tkr, utbildningsinsatser för företag med 30 tkr och 
komptensutveckling för egen personal med 50 tkr. 

Miljö & Byggnadsnämnden tilldelas en ökad budgetram med 
150 tkr. 

Inriktningsmål 

 Tätortsplanering för ökad attraktionskraft

 Miljöfrågorna blir en självklar beståndsdel i kommunens
utveckling 

 Företagsklimatet förbättras

 Ett varierat boende ska kunna erbjudas

 En förbättrad folkhälsa stimuleras

 Jämställdhet används som tillväxtfaktor
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Pedagogisk verksamhet 

Grundskolan 

Prognosen för elevunderlaget i kommunen visar att grundskolan 
måste anpassas i fråga om organisation, personalinsats och 
lokaler. 

Dagens skolorganisation ligger varje år över tilldelad budgetram. 
Den kostnaden kommer att öka med minst 3 mkr per år framöver 
om ingenting görs. Socialdemokraterna har beslutat om en 
strategi för skolan som innebär att samma organisation ska ligga 
fast fram till 2015. Det betyder att (s) också måste ta höjd för detta 
i sitt budgetarbete. Vi kan konstatera att det har man inte gjort. 

Från Alliansens sida har vi tidigare lagt ett förslag (skola 2013) 
som innebar en skolorganisation som skulle rymmas inom 
tilldelad budgetram.  

Med de nya krav som har kommit med den nya skollagen, är det 
viktigt att inte låsa fast sig vid en skolorganisation som ska vara 
statisk fram till 2015. För elevernas skull måste skolan vara 
flexibel och anpassas till de krav som ställs på en skola i 
framtiden. Vi tycker att IT ska bli en naturlig del i varje 
skolas/lärares/elevs vardag. 

Framtidens lärande 

IT och Internet har förändrat mycket i dagens samhälle, inte minst 
i skolans värld. För barn och ungdomar är det naturligt att arbeta 
med digitala verktyg. En sådan utveckling kan vi också se när det 
gäller skolans personal. Personalen behöver också lära sig, och det 
kostar pengar. 

De digitala lärresurserna ger nya möjligheter, men det gör sig inte 
själv. Det kräver också en genomtänkt infrastruktur för att kunna 
användas på ett bra sätt. Det är inte bara presentationsutrustning 
som projektorer och interaktiva skrivtavlor som måste finnas på 
plats, lika viktigt är en bra uppkoppling och att kunna hantera, 
lagra, modifiera och dela resurserna. Lärare behöver helt enkelt 
kunna komplettera sitt vanliga material – som böcker, övningar 
och prov – med motsvarande digitala resurser, även det kostar 
pengar. 

Internationellt finns många tecken på att användandet av digitala 
lärresurser ökar. Inte minst inom EU provas nya former för sådant 
utbyte.  
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Därför vore det intressant om en del av de resurser vi nu avsätter 
för framtidens lärande och ökad måluppfyllelse kan växlas upp 
genom projekt. 

Mot bakgrund av ovanstående vill vi göra en offensiv satsning på 
framtidens lärande bl.a. med digitala lärresurser och dessutom 
vill vi att utbildningsnämnden gör prioriteringar för att fler elever 
ska nå kunskapsmålen. Det kan betyda att en prioritering måste 
göras mellan lokaler och lärresurser. 

Vi prioriterar kvalitet i skolan och det kräver välutbildad 
personal, bra förutsättningar för lärarna, samordning och 
flexibilitet. Målet är att finnas med bland de 100 bästa skolorna i 
Sverige i SKL: s öppna jämförelser. 

Ramen ökas med 390 tkr för en satsning på karriärtjänster i 
grundskolan och med 1 mkr för att öka måluppfyllelsen. Hur en 
ökad måluppfyllelse ska uppnås överlåts till nämnden att besluta. 
Det kan t.ex. handla om ökad lärartäthet, satsningar på 
nyanlända, modersmålsundervisning och/eller handledning.  

Barn- kultur och utbildningsnämnden tilldelas en ökad 
budgetram för skolans verksamhet med 1,39 mkr. 

Kultur och fritid 

Målet är att Strömsunds kommun ska bli både spännande och 
utvecklande för oss som redan bor här och så lockande för andra 
att de vill besöka oss och även bosätta sig här. Särskild vikt för 
kommunens utveckling har kultursatsningar för barn och unga. 

Vår ambition är att utveckla kulturskolan. Vi vill också att 
kulturskolan ska vara avgiftsfri.  

Det ställer högre krav på verksamheten och kostar mer pengar. 
Här vill vi visa att vi menar allvar och höjer ramen till kultur & 
fritid med 350 tkr för att utveckla kulturskolan och 150 tkr för 
att göra den avgiftsfri. 

Vi gör också en satsning på bilioteken för inköp av media med 
100 tkr 

Barn- kultur och utbildningsnämnden tilldelas en ökad 
budgetram för kultur- och fritidsverksamhet med 0,6 mkr. 

Barn- kultur och utbildningsnämnden tilldelas totalt en ökad 
budgetram med 1,99 mkr. 
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Tillväxt, kompetensutveckling integration 
och hållbar samhällsutveckling 

Hjalmar Strömerskolan 

Gymnasieskolan står inför stora utmaningar. Elevantalet minskar 
men det är svårt att anpassa verksamheten i samma takt. Lokaler 
och lärare behövs ändå. 

Kompetensutvecklingskravet på lärarlegitimation före 2015 
kommer att kosta pengar. 

Vuxenutbildningen har fått stå tillbaka vid tidigare 
budgetnedskärningar. Med nuvarande arbetslöshetssiffor blir 
därför verksamheten allt viktigare för att klä på de som har svårt 
att ta sig in på arbetsmarknaden. Satsningen på vuxen-
utbildningen känns rätt eftersom det ger fler möjlighet att få ett 
riktigt jobb. Och inte minst för de nyanlända som har svårt att 
klara kraven att komma in på gymnasiet innan de slår i 
ålderstaket. 

Vi förslog i förra årets budget en ökning med 1 mkr till 
vuxenutbildningen men fick inte gehör för detta. Majoriteten 
insåg trots allt, en bit in på budgetåret, att vi hade rätt och sköt till 
nödvändiga medel. Samma sak hände med ungdomsgymnasiet. 
Vi prioriterade 1 mkr extra för att kunna behålla alla 15 program 
men fick inget gehör för det heller. De pengarna har också 
tillskjutits efter hand under 2013. 

Vuxenutbildningen är oerhört viktig därför ökar vi ramen för det 
ändamålet med 0,5 mkr. 

Ungdomsgymnasiet har stor betydelse för kommunens 
utveckling. Det är också viktigt att skolan kan ha ett så stort utbud 
av program som möjligt så att våra egna ungdomar kan välja att 
studera i hemkommunen eller att skolan till och med kan bli ett 
alternativ för elever från andra kommuner. Vindkrafts-
utbildningen är ett bra exempel på detta. Därför vill vi göra en 
rejäl satsning på ökad måluppfyllese i gymnasieskolan. Vi tror att 
det kan behövas högre lärartäthet och framförallt behöriga lärare 
inom vissa områden.  

Därför ökar vi ramen med 970 tkr för ökad måluppfyllelse i 
gymnasieskolan. 

Vi ökar dessutom ramen med 260 tkr för en satsning på 
karriärtjänster. 
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Projektet ”livet på landet” upphör vid halvårsskiftet 2013. Att öka 
inflyttningen i kommunen är en av våra viktigaste mål. För att 
klara den uppgiften på ett bra sätt måste kommunen ha någon 
modell av inflyttarservice i likhet med det som tidigare bedrivits i 
projektet. 

För en fortsättning på någon form av inflyttarservice ökar vi 
ramen med 300 tkr. Projektet på väg avslutas den sista mars 2014. 
Medfinansieringen för projektet under 2014 är inte finansierad. 
Förvaltningen får därför ett engångsbelopp för 2014 med 400 tkr. 

Gymnasieskolans framtid behöver utredas rejält i likhet med vad 
som gjordes med grundskolan för några år sedan. Utredningen 
får visa vilken nivå vi ska ha på vår gymnasieutbildning 
framöver. 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen får en ökad budgetram 
på totalt 2,030 mkr plus ett engångsbelopp för 2014 med 0,4 mkr. 

Inriktningsmål 

 Entreprenörskap utgör ett viktigt inslag i vår barnomsorg,
skola och utbildning 

 Andelen eftergymnasialt utbildade ska öka

 Nära samarbete finns mellan skola och näringsliv

 Ett varierat kulturutbud ska kunna erbjudas

 Goda barn- och ungdomsmiljöer stöttas

 Jämställdhet används som tillväxtfaktor

 En förbättrad folkhälsa stimuleras

Integration och internationell strategi 

Kommunens utveckling ställer krav på långsiktighet, vidsyn och 
god ekonomisk hushållning. Ett tydligt strategiskt ledarskap 
måste därför utvecklas där en fortsatt god samverkan mellan 
näringsliv och kommun, satsningar på kompetensinsatser för 
livslångt lärande och en hållbar samhällsutveckling är några 
grundpelare. Den samlade kompetensen inom kommunen är 
avgörande för kommunens framgång och konkurrenskraft. 

Olika satsningar på ökad inflyttning har genomförts de senaste 
mandatperioderna. Utgångspunkt har varit den faktiska 
demografiska utvecklingen men också de svåra utmaningar som 
befolkningsprognosen pekar mot. 
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En del av inflyttningen är vårt flyktingmottagande. Den skall 
präglas av respekt för individen och ge grundförutsättningar för 
att kunna ta ansvar för sin egen livssituation. Kommunen skall 
främja svenska språkkunskaper, integration och aktivt deltagande 
i samhällslivet. Mottagandet skall kännetecknas av öppenhet och 
kompetens. En positiv samhällsutveckling stärks av en 
demokratisk kultur, delaktighet och öppenhet.  
 
Medborgardialogen och engagemang i viktiga samhällsfrågor är 
därför avgörande faktorer för kommunens utveckling. 
 
I den internationella strategin finns utgångspunkter för ett 
angeläget arbete där kommunen – liksom många av de 
framgångsrika företagen i Strömsund – kan engagera sig utanför 
landets gränser.  
 
 
Inriktningsmål 

 Nära samarbete finns mellan skola och näringsliv  

 Företagsklimatet förbättras 

 Sysselsättningen inom privat sektor ska öka 

 Internationella kontakter, samverkan och 
kompetensutveckling stärks 

 Ökad inflyttning stimuleras 

 Andelen eftergymnasialt utbildade ska öka 

 Miljöfrågorna blir en självklar beståndsdel i kommunens 
utveckling 

 En förbättrad folkhälsa stimuleras 

 Jämställdhet används som tillväxtfaktor 
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Turism 
Rese- och turistindustrin i Strömsunds kommun omsatte 188 
miljoner kronor under 2011. 125 årsarbeten skapas av turismen i 
kommunen, de flesta arbetar inom fältet logi och restaurang. 
(TEM 2007-2008. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av 
turismen i Strömsunds kommun). I kommunen finns ett antal 
turistföretag med verksamheter som omfattar allt från 
museiverksamhet till jakt- och fiskeupplevelser. 

 
Turismsektorn i Strömsund är alltså ett fält med stora möjligheter 
till utveckling och ett gott tillskott till den lokala ekonomin. 
Turismen som näring måste börja tas på allvar, turist-
entreprenörerna måste känna att de är en viktig del av 
kommunens utvecklingsfält. En betydande svaghet är dock 
bristen på styrdokument, främst då politiska sådana. Det saknas 
en strategisk syn på turistnäringens utveckling i kommunen. 
Därför tog vi under förra mandatperioden initiativ till att ett 
turismpolitiskt program ska arbetas fram. Vi fick också gehör för 
detta. Strategin är nu under framtagande och finns 
förhoppningsvis för politiskt beslut under hösten 2013. 
 
En turismstrategi visar att kommunen vill ta tillvara turismens 
möjligheter till utveckling, tillväxt och sysselsättning. För att få 
bästa resultat måste kommunen samverka med turismnäringen 
och det lokala näringslivet för att gemensamt utveckla strategier 
för att stimulera till ökad turism. Ett turismpolitiskt program för 
Strömsunds kommun lägger grunden för en gemensam strategi 
och verkar för att alla intressenter arbetar åt samma håll. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att ledordet för vidare utveckling 
av området är samverkan. De olika aktörerna måste samverka och 
på så sätt skapa en konkurrenskraftig produkt, där alla 
inblandade känner sig delaktiga i utvecklingen av en näring med 
stora utvecklingsmöjligheter. 
 
Att, som besökare i kommunen, på ett enkelt sätt få tillgång till 
information om sevärdheter och upplevelser är viktigt och kanske 
en förutsättning för att besöket ska utökas med någon eller några 
dagar. De flesta av besökarna till kommunen är dessutom 
bilburna och många kommer åkande längs E45. Därför tror vi att 
det är bra om kommunen tillsammans med besöksnäringen, 
utvecklar någon form av besökscentrum i Strömsunds 
centralort. 
 
För att stödja målet med fördubblad turism i Frostviken får 
Strömsunds turism får en ökad ram med 0,3 mkr. 
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Frostviken i kommunens norra del är en turistisk pärla som 
upptar 46 av kommunens 107 kvadratmil. Flera spektakulära 
naturfenomen gör området intressant för besökare både från vårt 
närområde och från andra länder. Norra Europas längsta canyon, 
Sveriges längsta grotta, Sveriges längsta vattengrotta, ett unikt 
karstlanskap i Bjurälven. Stekenjokkvägen är en upplevelse i sig. 
Över 100 mil skoter- och vandringsleder. Höga fjäll och fina 
fiskevatten. Allt detta skapar oanade turistiska möjligheter. 

Området har goda förutsättningar att utveckla besöksnäringen 
men bland annat i arbetet med Vaajmaprojektet har områdets 
tillgänglighet uppmärksammats som ett hinder för den 
utvecklingen.  

För att förbättra tillgängligheten har frågan om en väg mellan 
Stora Blåsjön och Borgafjäll (Ankarvattnet och Storjola) varit 
aktuell sedan 30-talet. Men bygget har aldrig kommit till stånd. 
Under 60-talet hade regeringen att ta ställning till vägförslaget vid 
två tillfällen. Första gången i oktober 1960 efter en framställning 
från Västerbottens läns landstings trafikutskott och andra gången 
i juni 1963 då byamännen i Raukasjö tillsammans med 
medlemmar från samebyn stod som sökande. 

Den senare ansökan godkändes av länsstyrelserna i Jämtland och 
Västerbotten, och av Dorotea och Frostvikens kommuner. 
Dåvarande kommunalnämndens ordförande John Willman, 
skriver i juli 1964 i sitt yttrade att ”Frostvikens kommun livligt 
tillstyrker att vägföretaget måtte komma till utförande snarast 
möjligt”. 

Kammarkollegiet tillstyrkte också ansökan efter samråd med 
samebyn, lantbruksstyrelsen, länsstyrelsen och 
lantbruksnämnden i Jämtland. Dorotea kommun skulle stå som 
huvudman för företaget. Arbetsmarknadsstyrelsen gav 
förhandsbesked att medel skulle ställas till förfogande. 

Domänverket ställde sig positiv till medverkan. Projekteringen av 
vägen blev utförd som enskild väg klass 1 A. Vägen kom dock 
aldrig till stånd den här gången heller, trots att både den fasta 
befolkningen, samebyn och berörda myndigheter såg ett stort 
behov. Troligtvis i brist på medel. 

Eventuella störningar för rennäringen har ingående granskats i de 
tidigare utredningar som har gjorts av vägen. Resultatet man då 
kom fram till var att fördelarna för rennäringen skulle vara större 
än eventuella nackdelar.  
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Det faktum att samebyn tidigare har varit en av de sökande 
parterna för tillkomsten av vägen och tillstyrkt bygget i 
samrådsmöten med kammarkollegiet talar också för att man, i 
vart fall vid den tiden, kunde se fördelar med vägen. En ny 
prövning av vilka effekter vägprojektet skulle få för rennäringen 
måste göras utifrån dagens förutsättningar. 

Forskare och branschfolk menar att tvärvägar mellan fjällorter 
behövs för att utveckla turismutvecklingen. Lars Westin, 
professor i regionalekonomi vid Umeå universitets centrum för 
regionalvetenskap säger ”att till många fjällorter leder vägar som 
är återvändsgränder. Att ta sig till en grannby i nästa dalgång kan 
kräva långa omvägar, tvärvägar är nyckeln till 
fjällturismutveckling.” 

För Strömsunds kommun är en sammankoppling i den norra 
delen med Dorotea kommun intressant ur flera perspektiv. Inte 
minst för utvecklingen av besöksnäringen men även för 
utvidgningen av arbetsmarknadsområdet. Det skulle bli full 
möjligt att bo i Röyrvik, Jormvattnet eller Stora Blåsjön och arbeta 
i Borgafjäll eller tvärtom.  

Om Stekenjokkgruvan öppnas igen skulle vägen öppna 
möjligheter även för boende i Dorotea kommun att arbeta i 
gruvan med rimliga avstånd till arbetet. Kommunerna skulle 
dessutom kunna samarbeta på ett helt annat sätt när det gäller 
skola, vård och omsorg. Även samverkan kring annan 
samhällsservice som post, gods och persontrafik skulle bli möjlig. 
Släkt och vänner skulle komma närmare varandra. 

Den stora samhällsvinsten blir nog trots allt om flygplatsen i 
Vilhelmina skulle få internationell status och området plötsligt 
öppnas året runt med rimlig transfertid för besökare från andra 
delar av världen. Besöksnäringen i Frostviken, Röyrvik och Lierne 
skulle få närmare till sina kunder, oavsett var i världen de finns. 

Vi tycker att det är dags att återigen väcka liv i frågan om en väg 
mellan Ankarvattnet och Storjola. Det skulle skapa 
förutsättningar att nå målet med fördubblad turism i 
Frostviken. 
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Kommunledningsförvaltningen 
För att underlätta rekryteringen av vikarier tycker vi att förslaget om en 

bemanningsenhet är bra. Tanken är att enheten ska finansiera sig själv 

efter något år. 

 

Därför får förvaltningen en engångssumma för bemanningsenheten 

på 700 tkr för 2014. 

 

Om kommunen ska hålla jämna steg med den nya tekniken måste 
vi våga investera. Kommunen bör ha som ambition att bli en ”e-
förvaltning” för att underlätta för medborgarna att få tillgång till 
lättillgänglig information dygnet runt. Begreppet e-förvaltning 
står för elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst. 

Begreppet illustrerar en vision där kommunen är mer 
serviceinriktad. Service och information ska kunna ges via 
webben på tider och platser som passade individen. 

Därför anslår vi 0,2 mkr till kommunledningsförvaltningen för 
att arbetet med förstärkt IT-stöd och e-förvaltning ska komma 
igång. 

 

Teknisk verksamhet 
En stor del av upplevelsen av kommunen och den kommunala 
servicen utgörs av kvalitet och omfattning hos de insatser som 
kommunens tekniska verksamhet svarar för. Men denna 
verksamhet har också betydelse för besökare och inte minst för de 
företag som verkar i kommunen. 
 
Ett gott vatten, välskötta gator och parker samt en effektiv 
renhållning är här några av de viktigaste komponenterna. 
 
Den tekniska verksamheten är också en väsentlig aktör i det 
miljöarbete kommunen vill utveckla. 
 
För att bidra till målet om ökad attraktionskraft ökas 
budgetramen till tekniska förvaltningen med 700 tkr för 
underhåll, gator och vägar. Dessutom anslås 292 tkr för park & 
grönområden. Vi vill göra en extra satsning inom området 
attraktiva miljöer. 
 
Totalt ökas ramen för teknik & serviceförvaltningen med 992 
tkr. 
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Inriktningsmål 

 Sysselsättningen inom privat sektor ska öka  

 Miljöfrågorna blir en självklar beståndsdel i kommunens 
utveckling 

 Jämställdhet används som tillväxtfaktor 

 Tätortsplanering för ökad attraktionskraft  

 En förbättrad folkhälsa stimuleras 
 
 

Ägaruppdraget 
Merparten av den kommunala servicen utförs av 
produktionsenheter och verksamheter i egen regi. Inom vissa 
områden finns inte externa alternativ men ibland är också den 
egna regin ett bättre alternativ. Väsentligt när det gäller egen 
verksamhet är att den ger bästa och mesta brukarnytta för 
skattepengarna. Det betyder att den bör vara en självgående och 
välskött enhet. 
 
I Strömsund utövas denna ägarstyrning av kommunstyrelsen 
med syfte att förbättra den egna effektiviteten. I denna styrning 
ligger regler för hur personal, lokaler, utrustning används 
verkningsfullt. 
 
 
 

Inriktningsmål 

 Antalet kommunanställda anpassas efter omvärld och 
demografi 

 Kommunens totala lokalyta minskas 

 De finansiella målen gäller 

 Det kommunala uppdraget görs tydligt 

 Gott bemötande och serviceanda utmärker kommunens 
företrädare 

 Delaktighet och tillgänglighet stimuleras inom kommunal 
service 

 Medborgare och brukare av kommunala tjänster ges 
möjlighet att påverka utvecklingen även mellan valen 

 Jämställdhet används som tillväxtfaktor 

 Internationella kontakter, samverkan och 
kompetensutveckling stärks 
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Uppdrag till kommunstyrelsen 

 
1. Utarbeta plan för ökad konkurrensutsättning 
2. Genomföra särskild satsning för arbetskraftsförsörjning och 

inflyttning i kommunen 

3. Utreda om det organisatoriskt går att samordna tillväxtarbetet i 
kommunen på ett bättre sätt 

4. Utarbeta en strategi för alternativ energi (biogas) 
5. Att aktivt arbeta för att tillgängligheten ska öka i hela 

kommunen, både för mobil telefoni och för bredband. 
6. Utreda möjligheten att införa öppen källkod som alternativ till 

dyra datalicenser. 
7. Utreda hur gymnasieutbildningen ska se ut i framtiden 
8. I övrigt verkställa alliansens (centerpartiet och moderaternas) 

förslag till budget och flerårsplan 
 
 

Kommunens bolag 
Bolagen är en del av Strömsunds kommuns verksamhet och 
därmed resurser inom den kommunala koncernen. Bolagen står 
därför under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 
kommunfullmäktige utfärdade direktiv. 
 
 
Strömsunds hyresbostäder AB 
Strömsunds hyresbostäder AB (SHB) är kommunens 
allmännyttiga bostadsföretag och förvaltar 950 lägenheter. Bolaget 
har också uppdraget att förvalta kommunens fastigheter. Den 
totala ytan uppgår till ca 185 000 m2. 
 
Uppdrag till SHB 

1. Att sälja ut hela eller delar av beståndet på de orter där 
vakansgraden är allt för stor. 
 

 
Jämtlandsvärme AB 
Jämtlandsvärme AB (JVAB) är från 2007 ett helägt kommunalt 
bolag. Affärsidén är miljöanpassad och effektiv leverans av värme 
till fastighetsägare i Strömsunds kommun. 
 
 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB vars huvudsakliga inriktning är 
att bidra till näringslivsutvecklingen i kommunen.  
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Inriktningsmål 

 Företagsklimatet förbättras

 Fortsatt högt nyföretagande

 Sysselsättningen inom privat sektor ska öka

 Miljöfrågorna blir en självklar beståndsdel i kommunens
utveckling 

 Jämställdhet används som tillväxtfaktor

 Kommunens totala lokalyta minskas

 Ett varierat boende ska kunna erbjudas

 Internationella kontakter, samverkan och
kompetensutveckling stärks 

Vindkraft 

Strömsunds kommun har sedan 2006 satsat medvetet på att bli en 
kommun känd för sitt kunnande och engagemang för vindbruk. 

2006 startades en utbildning för vinkraftstekniker. En utbildning 
som vi fortfarande bedriver och visat sig lyckosam med många 
sökande från hela norra Sverige. 

Under 2007 arbetade Strömsunds kommun under ledning av 
Alliansen för att vi skulle bli en av fyra noder för det nationella 
nätverket för vindbruk. Ett arbete som gav resultat och där vi nu 
är en av dessa noder med ansvar för arbetskraftsförsörjning samt 
drift o underhåll. 

Vi fick också strax före jul 2010 en tillstyrkan på projekten 
vindkraftscentrum.se sökt ur strukturfonderna. Detta gör att vi nu 
tillsammans med fler kommuner i länet kan lägga mer resurser 
och kraft på utbildning, investeringslösningar och 
företagsetableringar inom området vindbruk. 

Vi har en fördjupad översiktsplan för vindbruk vilket påtagligt 
underlättat möjligheterna för att attrahera investerare för 
vindbruk till vår kommun. Vi har ett stort antal vindkraftsprojekt 
som ligger i olika faser. Vissa är i byggfasen, några har fått sina 
ansökningar godkända och ytterligare några ligger i slutet av 
projekteringsfasen. Om allt detta går i lås kommer Strömsunds 
kommun att kunna leverera ca 2 TWh el baserad på vindkraft 
vilket motsvarar 10 % av det nationella planeringsmålet på 20 
TWh. 
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Den pusselbit som vi nu anser saknas är att vi själva blir ägare 
av vindkraft. Under föregående mandatperiod gjordes en 
gedigen utredning tillsammans med våra tre bolag om våra 
möjligheter att äga vindkraft. Utredningen visar på många 
positiva fördelar bl.a. att vi kan säkra en lägre kostnad för de 23 
GWh el vi förbrukar vilket ger en betydande kostnadsbesparing 

Vi anser nu att frågan om ägarskap är mogen att lyftas till beslut 
och vi föreslår att Strömsunds kommun skall investera i ett 
vindkraftverk. Investeringen för detta skall ligga utanför den 
ordinarie investeringsramen. 

Uppföljning 

Kommunfullmäktige ska fortlöpande ges information om 
huruvida kommunens verksamhet bedrivs enligt fattade beslut. I 
den redovisningen ska inte bara det ekonomiska utfallet 
presenteras utan också utfall och prognoser utifrån beslutade mål, 
uppdrag och policies. Denna redovisning sker i april, augusti och 
december varje år dels från respektive nämnd och verksamhet, 
dels från kommunstyrelsen för hela kommunen, inkl. de 
kommunala bolagen.  

Kommunstyrelsen följer upp kommunfullmäktiges utvecklings- 
och budgetdokument.  I den uppföljningen ingår en analys och 
utvärdering av den samlade verksamheten. 

Kommunstyrelsen ska också följa upp att: 

 Uppdragsbeskrivningar, -planer och utförande sker enligt
gällande styrmodell och befogenheter 

 Nämnderna har kvalitetssäkringssystem för
uppdrag/utförande 

Uppdragsnämnderna ska fortlöpande följa upp sina 
uppdragsbeskrivningar mot utförande verksamheternas 
prestationer.  

Där ska de särskilt följa upp – och ha system för att följa – 
omfattning, inriktning och kvalitet, inkluderande 
jämställdhetsintegrering och folkhälsa, hos de utförda insatserna. 



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 145 Dnr 2011.494 109 

Uppdrag till styrelser och nämnder med anledning av olika 
aktiviteter om ungdomars situation 
 
Under senaste tiden har ett antal aktiviteter genomförts kring ungdomars 
situation: 

1 Strömsunds kommun deltog i länets LUPP-undersökning. Det finns en 
länsrapport och ett utdrag som beskriver Strömsunds kommun.  

2 Den 15 maj genomförs ett ungdomskonvent som bl.a. tar upp frågor 
från LUPP-undersökningen. Rapport från konventet kommer att sam-
manställas. 

3 Därutöver finns även länets ungdomsundersökning som presentades i 
mars 2013 och underlag från ungdomskonferensen inom Vaajma. 

Det finns därför anledning att styrelser och nämnder tar del av dessa un-
derlag och anger vilka åtgärder man avser att vidta under 2013 och 2014. 
 
Förslag till beslut och motivering 

Nämnder och styrelse redovisar före den 1 oktober 2013 vilka åtgärder 
som redan är vidtagna och som skall vidtas under 2013 och 2014 utifrån 
underlagen från LUPP-undersökningen, rapporten från ungdomskonven-
tet, länets ungdomsundersökning och senaste ungdomskonferens inom 
Vaajma. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 126/2013 
 
Yrkande 

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

Nämnder och styrelser redovisar före den 1 oktober 2013 vilka åtgärder 
som redan är vidtagna och som skall vidtas under 2013 och 2014 utifrån 
underlagen från LUPP-undersökningen, rapporten från ungdomskonven-
tet, länets ungdomsundersökning och senaste ungdomskonferens inom 
Vaajma. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 145 forts. Dnr 2011.494 109 

Beslutsexpediering 
Nämnder och styrelser 
 

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 146 Dnr 2013.187 735 

Återtagande av verksamhetsresor 

Det är nu aktuellt med en eventuell upphandling av verksamhetsresor till 
daglig verksamhet inom Strömsunds tätort.  
 
Idag är kostnaden cirka 1 200 kronor/dag för brukarnas egenkostnader.  
Inom verksamheten bedöms det som möjligt att själva utföra denna in-
sats. Detta skulle ge en besparing på minst 400 kronor/dag motsvarande 
cirka 100 000 kronor/år. 
 
Genomförande i egen regi behöver dock prövas med hänvisning till 
kommunens konkurrensprogram. 
 
Förslag till beslut och motivering 

Verksamhetsresorna skall ske i egen regi. 
 
Främsta motiven är att det skapar större flexibilitet och att det bedöms ge 
en besparing på cirka 100 000 kronmor per år. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 127/2013 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att verksamhetsresorna inom LSS ska ske i 
kommunens regi i Strömsunds tätort. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Verksamhetsresorna inom LSS ska ske i kommunens regi inom Ström-
sunds tätort. 
 
Jäv  

På grund av jäv deltar inte Birgitta Älmeros Persson (s) i handläggningen 
av ärendet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunchefen 
 

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 147 Dnr 2012.117 041 

Förslag till taxehöjning inom socialnämndens ansvarsområde 

Protokollsutdrag har inkommit från socialnämnden. 
 
Socialnämnden vill att kommunfullmäktige ska besluta om avgiftshöj-
ningar inom äldreomsorg och hemsjukvård och att dessa ska gälla från 
den 1 augusti 2013. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 128/2013 
 
Yrkanden 

* Gudrun Hansson (s) föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med 
socialnämndens förslag. 
 
* Göran Edman (rd) yrkar på återremiss av ärendet. 
 
Proposition  

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Bi-
laga 
 
Reservation 

Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkan-
de. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
datum 
2013-05-21 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2013.47-706 

Utredare/handläggare 
Socialchef Monica Lundgren 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
 

Förslag till avgiftshöjningar inom äldreomsorg och hemsjuk-
vård från och med den 1 augusti 2013 

Sammanfattning av ärendet  

Senaste höjning av vissa avgifter skedde 1 februari 2009 enligt beslut i KF 
§ 134/2008. Då det är ett antal år sedan beslut om avgiftshöjningar skedde 
anser förvaltningen det rimligt att lägga förslag på höjning av vissa avgif-
ter. 
 
Initierare 

Socialnämnden 2013-04-18 § 43. 
 
Förslag till beslut och motivering 

Föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ställa sig bakom 
föreslagna avgiftshöjningar då ökade intäkter reducerar en del av kostna-
derna för förvaltningen. 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 3 
datum 
2013-05-21 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2013.47-706 

Utredare/handläggare 
Socialchef Monica Lundgren 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
Beskrivning av ärendet 

Senaste höjning av vissa avgifter skedde 1 februari 2009 enligt beslut i KF 
§ 134/2008. Då det är ett antal år sedan beslut om avgiftshöjningar skedde 
för fullkost, hemsjukvård, städavgift och trygghetslarm anser förvaltning-
en det rimligt att lägga förslag på höjning av vissa avgifter. 
 
Inom maxtaxan 
 
Trygghetslarm: 200 kr/mån Förslag till höjning:  
 250 kr/mån 
 
Regelbunden och tillfällig hemsjukvård: 
1 besök: 75 kr/mån, 2 el fler 100 kr/mån Förslag till höjning:  
 1 besök 150 kr/mån,  
 2 el fler 200 kr/mån 
 
Städavgift: 250 kr/tim Förslag till höjning:  
 300 kr/tim 
 
Utanför maxtaxan 
 
Matdistribution:  
43 kr/port lunch/middag Förslag till höjning:  
 50 kr/port lunch/middag  
 
9 kr/port efterrätt Oförändrat 
5 kr/port extra sallad Oförändrat 
 
Fullkost: 2 700 kr/mån (särskilt boende) Förslag till höjning:  
 3 000 kr/mån 
 
Fullkost tillfällig vård: 90 kr/dag Förslag till höjning:  
 100 kr/dag 
 
Utfärdande av intyg för bostadsanpassning: 
140 kr Förslag till höjning: 250 kr 
  
Influensavaccin: 75 kr Oförändrat 
Följer landstingets rekommendationer. 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 3 
datum 
2013-05-21 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2013.47-706 

Utredare/handläggare 
Socialchef Monica Lundgren 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
Eftersom nuvarande avgifter för delar av äldreomsorg och hemsjukvård 
har legat i samma prisnivå i många år föreslås höjningar. Vård- och soci-
alförvaltningen betalar ett betydligt högre pris till teknik- och serviceför-
valtningen för matdistribution än det pris som vårdtagarna betalar per 
portion, även fullkost. 
  
Kostnadskalkyl 

Beräknade intäkter för matdistribution, trygghetslarm, hemsjukvård, ca 
200 tkr på helårsbasis. Fullkost särskilt boende, intäkter 300 tkr på helårs-
basis. 
 
Tidsramar 

Förslag till avgiftshöjningar från och med 1 augusti 2013. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1, räkneexempel. 
 

 

 



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-05-22  30  
     

     
§ 148 Dnr 2012.382 370 

Energi- och klimatstrategi 

I samband med att Energi- och klimatstrategin behandlades i kommun-
fullmäktige den 20 februari 2013 § 9, återremitterades ärendet för att: 
 
1 Belysa förutsättningarna att köpa el från vindkraft 
Formulera mål för inköp av vindkraftel 
 
2 Det finns två modeller för att köpa vindkraftel.  
 
Modell 1 

Den första innebär att man vid upphandling anger att kommunen vill 
köpa vindkraftel och då finns det två val som kan göras. 
 
1 Välja Bra miljöval till en bedömd merkostnad av ca 1,5 öre/kWh 
2 Ursprungsmärkt el till en bedömd merkostnad om ca 0,6 öre/kWh 
 
Med denna modell vet kommunen inte från vilket vindkraft elen kommer 
ifrån utan endast att det är el från vindkraft. 
 
Modell 2 

Den andra modellen innebär att man handlar upp från en viss vindkrafts-
leverantör vilket utöver ovan angivna siffror medför en merkostnad om 
0,1 öre/kWh. Kommunen kan då också visa på vilket vindkraft elen köps 
från. 
 
Kommunen, exkl. bolagen hade, år 2012 en elförbrukning på ca 13, 7 
GWh. Den totala merkostnaden för de olika modellerna blir med 2012 års 
förbrukning som utgångsvärde då: 
 
Modell 1 

1 Bra miljöval, ca 205 000 kr/år 
2 Ursprungsmärkt el, ca 82 000 kr/år 
 
Modell 2 

1 Bra miljöval, ca 220 000 kr/år 
2 Ursprungsmärkt el, ca 96 000 kr/år 

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 148 forts. Dnr 2012.382 370 

Vad avser uppdraget att formulera mål för inköp av vindkraftel är det 
avhängigt kommunfullmäktiges ambition kopplat till de merkostnader 
som följer. Det bör även klargöras hur merkostnaden skall finansieras. 
Komplettering har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 129/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enighet med teknik- och serviceförvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1 Energi- och klimatstrategin kompletteras med modellerna av att köpa 
vindkraftel som teknik- och serviceförvaltningen redovisar. Bilaga 
 
2 År 2017 skall 50 % av kommunens elförbrukning köpas från vindkraft. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
datum 
130517 

Förvaltning 
Teknik- och Serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
KF 130220 § 9 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Ärende  

Energi- och Klimatstrategin. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Uppdrag från kommunfullmäktige 130220 § 9 att: 
 
1. Belysa förutsättningarna att köpa el från vindkraft 
2. Formulera mål för inköp av vindkraftel 

 
Initierare 

Kommunfullmäktige  
 
Beskrivning av ärendet 

I samband med att Energi- och klimatstrategin behandlades i kommun-
fullmäktige 130220 § 9 återremitterades ärendet för att: 
 
1. Belysa förutsättningarna att köpa el från vindkraft 
2. Formulera mål för inköp av vindkraftel 
 
Det finns två modeller för att köpa vindkraftel.  
 
Modell 1 
Den första innebär att man vid upphandling anger att kommunen vill 
köpa vindkraftel och då finns det två val som kan göras. 
 
1. Välja Bra miljöval till en bedömd merkostnad av ca 1,5 öre/kWh 
2. Ursprungsmärkt el till en bedömd merkostnad om ca 0,6 öre/kWh 
 
Med denna modell vet kommunen inte från vilket vindkraft elen kommer 
ifrån utan endast att det är el från vindkraft. 
 
Modell 2 
Den andra modellen innebär att man handlar upp från en viss vindkraftsle-
verantör vilket utöver ovan angivna siffror medför en merkostnad om 0,1 
öre/kWh. Kommunen kan då också visa på vilket vindkraft elen köps från. 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
datum 
130517 

Förvaltning 
Teknik- och Serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
KF 130220 § 9 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunen, inkl. bolagen hade år 2012 en elförbrukning på ca 18, 1 GWh. 
Den totala merkostnaden för de olika modellerna blir med 2012 års för-
brukning som utgångsvärde då: 
 
Modell 1 
 
1. Bra miljöval, ca 271 000 kr/år 
2. Ursprungsmärkt el, ca 109 000 kr/år 
 
Modell 2 
 
1. Bra miljöval, ca 290 000 kr/år 
2. Ursprungsmärkt el, ca 127 000 kr/år 
 
Vad avser uppdraget att formulera mål för inköp av vindkraftel är det av-
hängigt kommunfullmäktiges ambition kopplat till de merkostnader som 
följer. Det bör även klargöras hur merkostnaden skall finansieras. 
 
Ett mål kan formuleras enligt nedan: 
År 2017 skall 50 % av kommunens elförbrukning köpas från vindkraft. 
 
 
 

 
 
Jörgen Pettersson   Karin Stierna 
Chef Teknik- och serviceförvaltningen Fastighetsingenjör 



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 149 Dnr 2009.55 029 

Arbete med jämställdhetsintegrering från och med 2014 

Strömsunds kommun har under åren 2012-2013 fått medel via Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, för ett utvecklingsarbete inom program-
met för hållbar jämställdhet. SKL har nu frågat hur Strömsunds kommun 
planerar att säkerställa ett hållbart arbete med jämställdhetsintegrering ef-
ter programperiodens slut. 
 
Huvuduppgiften i det pågående utvecklingsarbetet är att bygga kommu-
nens jämställdhetsarbete så att det blir hållbart över tid så att det lever vi-
dare efter utvecklingsarbetets slut. En processledare är anställd till och 
med november 2013, med huvuduppgift att driva på arbetet med att ut-
veckla och jämställdhetsintegrera kommunens styr- och ledningssystem. 
 
Arbetet har bland annat omfattat: 
- Avstämning och jämställdhetsintegrering av i stort sett samtliga doku-
ment i författningssamlingen (knappt 90 stycken). Jämställdhetsintegre-
ring av intranätet. 

- Utformning och implementering av ett system för att bryta ner fullmäk-
tiges politiska prioriteringar till konkreta och mätbara effektmål med krav 
på att samtliga mål som berör individer ska redovisas per kön. 

- Jämställdhetsintegrering av kommunens årsredovisning för 2012. 

- Ett antal påbörjade jämställdhetsanalyser. 

- Planering av en seminariedag ”Är jämställdhet smart ekonomi i kom-
munal verksamhet?” i slutet av maj 2013 för ledande politiker och tjänste-
personer. 

- Information om jämställdhetsintegrering vid kommunens samtliga ar-
betsplatser (arbetsplatsträffar under maj – september). 
 
Inför programperioden slut bör kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställ-
ning till hur vunna erfarenheter ska utnyttjas och för att göra arbetet med 
jämställdhetsintegrering hållbart från och med 2014. 
 
Förslag till beslut  
Uppdra till kommunchefen att upprätta ett förslag till hur arbetet med 
jämställdhetsintegrering ska göras hållbart från och med 2014. Redovis-
ning ska ske senast den 1 oktober 2013. 
 

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 149 forts. Dnr 2009.55 029 

 
Beredning 

Arbetsutskottet § 130/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunchefen får i uppdrag att upprätta ett förslag till hur arbetet med 
jämställdhetsintegrering ska göras hållbart från och med 2014. Redovis-
ning ska ske senast den 1 oktober 2013. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunchefen 
 

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 150 Dnr 2011.167 003 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen och uppföljning av 
fattade beslut 

Under sammanträdet gjordes en genomgång av internkontrollplanen för 
2013 samt en uppföljning av fattade beslut.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 
 
_____  
 
 
 
 

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 151 

Översiktsplanearbetet 

Jan-Olof Andersson (m) redogör för arbetet med översiktsplanen. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 152 Dnr 2013.192 042 

Årsredovisning Stiftelsen Näsvikens Ångsåg 

Balansräkningen per den 31 december 2012 omsluter 110 617,41 kronor. 
Redovisad vinst uppgår till 1 197,51 kronor. 
 
Styrelsen för Stiftelsen efter Näsvikens Ångsåg har godkänt bokslutet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Resultat- och balansräkning 2012 godkänns. 
 
______ 
 
 
 

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 153 Dnr 2013.199 041 

Bokslutsprognos per april 2013 och investeringsbudget 

Kommunledningsförvaltningen ekonomi informerar om delårsrapport, 
bokslutsprognos och investeringsprognos. 
 
Budgetuppföljningen per april 2013 visar på en bokslutsprognos på +8,5 
miljoner kronor mot budgeterade +14 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1 Bokslutsprognos och investeringsprognos godkänns. 
 
2 De nämnder som går med underskott måste aktivt arbeta med att mins-
ka kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budget-
uppföljning. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-05-22  38  
     

     
§ 154 Dnr 2013.198 040 

Finansrapport för kommunkoncernen per den 30 april 2013 

Finansrapport angående kommunkoncernen har lämnats per den 30 april 
2013. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Finansrapporten godkänns. 
 
_____ 
 

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-05-22  39  
     

     
§ 155 Dnr 2013.200 626 

Initiativärende om sommarskola för ungdomar 2013 

Initiativärende har inkommit från Göran Edman (rd) om sommarskola för 
ungdomar sommaren 2013. Bilaga 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att initiativärendet skickas till arbetsutskottet 
för beredning samt att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att 
besluta i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1 Initiativärendet skickas till arbetsutskottet för beredning. 
 
2 Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att besluta i ärendet. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
 

  





 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 156 

Delegationsbeslut 

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut §§ 108-131/2013. 
 
b) Utredningschef Stig Willmans delegationsbeslut om parkeringstillstånd 
och lokala trafikföreskrifter (nr 17-22/2013) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
 

  



 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 157 

Delgivningar 

a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
Budget 2013  300 000:- 
Anvisat t.o.m. § 99/2013 -  91 000:- 
 
Kvarstår  169 000:- 
 
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
Budget 2013  1 000 000:- 
Anvisat t.o.m. § 131/2013 -  344 000:- 
 
Kvarstår  656 000:- 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 
 
 

Justering (sign) 
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