
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

 

 Kommunstyrelsen   2013-06-18  Blad 1 (29) 
 
Plats och tid  Bygdegården i Ringvattnet kl. 08.00-13.30 

Beslutande  Gudrun Hansson (s), ordförande 
  Susanne Hansson (s) 
  Lennart Oscarsson (s) 
  Roger Kristofersson (s) 
  Ingrid Nilsson (s) 
  Malin Axelsson (s)  
  Jan–Olof Andersson (m) 
  Karin Stierna (c) 
  Göran Espmark (c) 
  Ragnar Lif (c) 
  Sture Danielsson (s), tjg ersättare 
  Ulf Sjölén (s), tjg ersättare 
  Kerstin Sjöberg (v), tjg ersättare 
  Nils-Bengt Nilsson (c), tjg ersättare 
   
   

Övriga  Inez Wiberg, kommunsekreterare 
Närvarande  Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen 
  Anders Andersson, Kommunchef, §§ 162, 176, 177 
 

Utses att justera  Jan-Olof Andersson 

Justeringens  Kommunkansliet, Strömsund, 2013-06-24 
plats och tid 

 Sekreterare ............................................................. Paragraf  158-180 
  Inez Wiberg 
  
 Ordförande .............................................................                     
   Gudrun Hansson 
 
 Justerare ............................................................. 
  Jan-Olof Andersson 
  

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

Organ  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2013-06-18 

Datum då anslag sätts upp 2013-06-24  Datum då anslag tas ned  2013-07-16 

Förvaringsplats  Kommunkansliet, Strömsund 

Underskrift  ............................................................. 
  Inez Wiberg 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-06-18  2  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 158 

Föredragningslista 

Följande ärenden läggs till i föredragningslistan efter punkt 17 i föredrag-
ningslistan: 
 
* Delegering av beslutsrätt av de öronmärkta medlen för infrastrukturella 
omställningskostnader  
 
* Försäljning av Uddebo/hälsocentralen Gäddede 1:306 och Gäddede 
1:136 
 
* Initiativärende Showkids 
 
_____  
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§ 159 Dnr 2013.183 253 

Försäljning av fastigheten Strömsund Mästaren 3 

Skrivelse har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen. 

Bertil och Eva Gillblad har till teknik- och serviceförvaltningen (TSF) ut-
tryckt önskemål om att få förvärva fastigheten Mästaren 3.  

Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2009, § 44, att till TSF delegera be-
slutanderätten om försäljning av fastigheter till fastställda priser. Kom-
munfullmäktige fastställde markpriserna den 16 juni 2011, § 66, vilka bör-
jade gälla fr.o.m. den 1 augusti 2011. 

TSF har hanterat ansökan utifrån de riktlinjer som kommunfullmäktige 
beslutat, dvs att kommunal mark erbjuds normalt den som inkommit 
med skriftlig anhållan. Uppstår konkurrens om marken gäller att den som 
först inkommit med skriftlig anhållan prioriteras. Ägare av angränsande 
fastigheter skall i god tid före försäljningen informeras om försäljningen, 
vilket har skett.  

Monica Lööf och Ove Englund som äger en fastighet som angränsar till 
Mästaren 3 har i en skrivelse utryckt att även de är intresserade av att för-
värva hela eller delar av fastigheten. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 131/2013 
 
Yrkande 

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

Strömsund Mästaren 3 säljs till Bertil och Eva Gillblad i enlighet kommu-
nens riktlinjer. 

_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Bertil och Eva Gillblad 
Monica Lööf och Ove Englund 
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§ 160 Dnr 2013.169 109 

Motioner från landstingets ungdomsting 

Skrivelse har inkommit från Jämtlands läns landsting. 
 
Jämtlands läns landsting anordnade den 12-13 februari 2013 sitt årliga 
ungdomsting. 
 
Ungdomstinget är ett forum där ungdomar får diskutera olika samhälls-
frågor och lära sig om demokrati. På ungdomstinget fanns representanter 
från de flesta av länens gymnasieskolor och utvärderingen av tinget visar 
att arrangemanget var uppskattat. 
 
Alla länets gymnasieungdomar hade under hösten 2012 möjlighet att 
skicka in motioner till ungdomstinget. Motionerna är ett sätt för ungdo-
mar att ge förslag på förändringar och uppmärksamma beslutsfattare på 
ungas frågor. 
 
De motioner som ungdomstinget beslutade att bifalla och som inte rör 
Jämtlands läns landstings verksamhet skickas vidare till berörda instan-
ser/organisationer. Det är viktigt att ungdomarna får svar på motionerna. 
 
Svar till motionerna har inkommit från kommunchefen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 132/2013 
 
Yrkande 

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

Svar till motioner avges i enlighet med kommunchefens yttrande. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Landstinget 
 
  

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
2013-05-07 
 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Anders Andersson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Svar på motioner från JLL Ungdomsting 2013 

Jämtlands läns Landsting anordnande 12-13 februari 2013 sitt årliga ung-
domsting. Ett antal motioner behandlades och ett antal har också sänts 
vidare till länets kommuner för beredning. 
 
Då förslagsställarna identifierats till en gymnasieskola och det därmed 
inte framgår var man är folkbordförd kan inte behandling som medbor-
garförslag vara aktuellt. 
 
Även om motionerna ofta riktats till förhållanden utanför Strömsunds 
kommun så bör förslagen ses som förslag till varje kommun. 
 
Strömsunds kommun lämnar härmed följande svar på motioner lämnade 
vid ungdomstinget: 
 
Strömsunds kommuns svar 
 
Svar motion 10-11 
I kommunens grundskolor finns ofta minst ca 20-30 minuters dagliga fy-
siska aktiviteter förutom lektionerna i Idrott och hälsa och ett antal fri-
luftsdagar. Därutöver kan elever välja Idrott och hälsa inom ramen för 
elevens val. 

Gymnasieskolan i Strömsund anordnar 3 friluftsdagar per läsår som 
komplement till den ordinarie undervisningen i idrott. Under perioder 
har det varit ”öppet hus” i sporthallen för att ge tillfälle till extra fysisk 
aktivitet under skoldagen för elever som så önskar. 
 
Svar motion nr 14 
Innehållsdeklaration finns att tillgå genom de receptprogram som an-
vänds och som även möjliggör ursprungsmärkning. Intresset från elever 
om att få ta del av samt i så fall på vilket sätt bör diskuteras på matråden 
vid våra skolor innan ställning tas till frågan. 
 
Svar motion nr 18 
Bidrag till kulturarrangemang kan sökas under hela året hos Barn-, kul-
tur- och utbildningsnämnden, varpå ärendet behandlas. 
 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
2013-05-07 
 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Anders Andersson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Svar motion nr 19 
Bidrag till musikarrangemang kan sökas under hela året hos Barn-, kul-
tur- och utbildningsnämnden, varpå ärendet behandlas. 
 
Svar motion nr 26 
I princip samtliga gång- och cykelvägar som finns i Strömsunds kommun 
snöröjs vintertid. Dessa ska också prioriteras före kommunens övriga vä-
gar. 
 
Svar motion nr 34 
Bildämnets timantal i grundskolan är 230 timmar och dessa reglerade i 
skollagen. Elever som i dag är intresserade av att öka antalet bildtimmar 
eller annan ”kreativ”/estetisk undervisning har möjlighet att göra det 
inom ramen för elevens val. Elevens val har 382 timmar.  

De nationella kursplanerna styr möjligheterna att genomföra bild i gym-
nasieskolan. Bild erbjuds förutom där det är obligatoriskt som individu-
ellt val. Elevernas val styr vilka kurser som genomförs.  
 
Svar motion nr 35-37 
I Strömsund pågår sedan ett par år ett aktivt arbete med att utveckla kva-
litén på såväl maten som grönsaksbordet.  

Kommunen har även en Matpolicy som fastställdes av kommunfullmäk-
tige i november 2011. 

I de matråd som finns vid varje skola diskuteras kosten kontinuerligt och 
förslag till förändringar lyfts fram för senare beslut. 

 

Det kan tilläggas att Strömsunds kommun genomförde den 15 maj 2013 
ett ungdomskonvent med elever från de årskurser som deltog i den senas-
te LUPP-undersökningen. 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-06-18  5  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 161 Dnr 2013.160 844 

Förfrågan om ett regionalt samarbete med Ströms Hem-
bygdsgård och Stiftelsen Jamtli 

Stiftelsen Jamtli har som regionalt museum ansvar för insamling och be-
varande av berättelser, föremål och annat med anknytning till hela regio-
nen. I detta arbete genomför stiftelsen under perioden 2012-2016 särskilda 
insatser för att undersöka och eventuellt verkställa samarbeten i länet av 
mer permanent karaktär. För att Stiftelsen Jamtli ska kunna engagera sig 
på detta sätt måste flera kriterier var uppfyllda. Ströms Hembygdsgård 
lever upp till alla kraven som Jamtli ställer. 
 
Ströms Hembygdsgård kan bli ett nav för kultursatsningar från Jamtlis 
sida i Strömsunds kommun. Det som man under många år byggt upp i 
Strömsund kan utifrån Stiftelsen Jamtlis perspektiv leva upp till kriterier-
na för en regional och nationell utveckling av kulturarvet. Därför vill man 
nu skapa en organisation för en sådan utveckling som förenar engage-
mang, resurser och kompetens. 
 
Kommunen har varit i kontakt med Ströms Hembygdsgård och de har 
beslutat att de inte vill inleda samarbetet med Jamtli. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 133/2013 
 
Yrkande 

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

1 Kommunen avstår i nuläget till Jamtlis förfrågan. 
 
2 Strömsunds kommun önskar en dialog med Jamtli och Ströms Hem-
bygdsförening om formerna för ett framtida samarbete. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Jamtli 
Ströms Hembygdsgård 
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§ 162 Dnr 2013.179 805 

Ansökan om bidrag från föreningen Frivilliga Samhällsarbe-
tare 

Ansökan har inkommit från föreningen Frivilliga Samhällsarbetare Z-län. 
 
Föreningen är en ideell förening som är partipolitiskt och religöst obun-
den. Medlemmarna är övervakare, kontakt-/stödpersoner, gode-
män/förvaltare med flera. 
 
Medlemmarnas uppdrag är laganknutna och myndighetsnära. Detta gör 
att utbildning och nätverksbyggande är av yttersta vikt. De vill utbilda 
och informera medlemmar i alla kommuner i Jämtland så att deras med-
lemmar ska känna sig trygga i sina uppdrag. De ansöker därför om 5 000 
kronor i bidrag till föreningen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 134/2013 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att föreningen Frivilliga Samhällsarbetare er-
håller 5 000 kronor samt att medel anvisas ur kommunstyrelsens konto 
för oförutsedda behov. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1 Frivilliga Samhällsarbetare erhåller 5 000 kronor. 
 
2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Frivilliga Samhällsarbetare 
Ekonomi 
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§ 163 Dnr 2012.147 735     

Lokala regler för färdtjänst 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2010, § 48, att ge Länstrafiken 
AB i uppdrag att verkställa kommunens alla uppgifter som huvudman 
för färdtjänst och riksfärdtjänst från den 1 juli 2011. Ett år senare besluta-
de fullmäktige att överlåta detta uppdrag till Regionförbundet i Jämtlands 
län med verkan från den 1 januari 2012. 
 
Dessa beslut innebar en del förändringar som brukarna med företrädar-
organisationer, främst rådet för funktionshinderfrågor, varit och är kritis-
ka till. Rådets synpunkter har sammanfattats i ett protokollsutdrag från 
sammanträdet den 13 februari 2012. 
 
I sitt beslut från den 26 mars 2013, § 84, gav kommunstyrelsen utred-
ningschefen inom kommunkansliet i uppdrag att ta fram förslag för loka-
la regler för färdtjänst utifrån kommunens tidigare regler. 
 
Här avses då ett komplement och avvikelser från det regelverk som an-
nars tillämpas genom beslut av Regionförbundet. 
 
Utredningschef Stig Willman har inkommit med förslag till komplement 
för reglerna. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 135/2013 
 
Yrkande 

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

Utifrån inkomna synpunkter får kommunstyrelsens arbetsutskott i upp-
drag att fortsätta dialogen med Regionförbundet om lokala färdtjänstreg-
ler. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Regionförbundet  
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§ 164 Dnr 2013.190 700 

Dokumentet ”En vård värd samverkan” 

Protokollsutdrag har inkommit från kommunala pensionärsrådet. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av dokumentet ”En vård värd 
samverkan” och kommit med synpunkter på dessa som de vill att kom-
munstyrelsen och socialnämnden yttrar sig över. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 136/2013 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen avvaktar socialnämn-
dens yttrande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avvaktar socialnämndens yttrande. 
 
_____  
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§ 165 Dnr 2013.204 612  

Gymnasieskolans organisation läsåret 2013/2014 

Elevernas val till gymnasiet och de ekonomiska förutsättningarna inför 
läsåret 2013/2014 utgör bakgrund till nedanstående organisationsförslag. 
Elevsiffrorna i årskurs 1 och på Introduktionsprogrammen är preliminära. 
Bilaga 
 
Förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att  
 
• Hjalmar Strömerskolan antar elever till årskurs 1 för nedanstående 

program, läsåret 2013/2014; 
 
o Barn- och fritidsprogrammet,  
o Bygg – och anläggningsprogrammet 
o Fordons- och transportprogrammet 
o Handels- och administrationsprogrammet 
o Industritekniska programmet 
o Vård- och omsorgsprogrammet 
o Ekonomiprogrammet 
o Naturvetenskapsprogrammet  
o Samhällsvetenskapsprogrammet 
o Teknikprogrammet 

  
• Hjalmar Strömerskolan inte antar elever till årskurs 1 för nedanstående 

program, läsåret 2013/2014; 
 
o El- och energiprogrammet   
o Restaurang- och livsmedelsprogrammet  
o Estetiska programmet  
o Humanistiska programmet 

 
Beredning 

Arbetsutskottet § 138/2013 
 

Yrkande 

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



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-06-18  10  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 165 forts. Dnr 2013.204 612 

Kommunstyrelsens beslut 

• Hjalmar Strömerskolan antar elever till årskurs 1 för nedanstående 
program, läsåret 2013/2014; 
 
o Barn- och fritidsprogrammet,  
o Bygg – och anläggningsprogrammet 
o Fordons- och transportprogrammet 
o Handels- och administrationsprogrammet 
o Industritekniska programmet 
o Vård- och omsorgsprogrammet 
o Ekonomiprogrammet 
o Naturvetenskapsprogrammet  
o Samhällsvetenskapsprogrammet 
o Teknikprogrammet 

  
• Hjalmar Strömerskolan inte antar elever till årskurs 1 för nedanstående 

program, läsåret 2013/2014; 
 
o El- och energiprogrammet   
o Restaurang- och livsmedelsprogrammet  
o Estetiska programmet  
o Humanistiska programmet 

 
Efter yrkande av Karin Stierna (c) godkänner ordföranden att alliansen får 
lämna en protokollsanteckning i ärendet som bilaga till protokollet. 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 
  
 

  



Kommunstyrelsens sammanträde den 18 juni 2013 

 

Ärende 7 

 

Protokollsanteckning 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen har redan fattat beslut om att inte 

starta de föreslagna programmen och lämnat besked till sökande elever att 

utbildningen inte blir av. 

Vi tycker att det är bekymmersamt att sökande elever redan fått besked om att 

programmen inte kommer att startas innan politiken har fattat beslut. 

Vi ser med oro på att majoritetens budgetramar till gymnasieskolan medför att 

dess tidigare breda programutbud nu reduceras och som därmed gör att 

kommunens gymnasieskola blir mindre attraktiv. 

 

Karin Stierna (C) 

Ragnar Lif (C) 

Nils-Bengt Nilsson (C) 

Göran Espmark (C) 

Jan-Olof Andersson (M) 
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§ 166 Dnr 2013.196 805 

Ansökan om bidrag för Dundermaknaden 2013 

Skrivelse har inkommit från IFK Strömsund. De ansöker om bidrag till 
Dundermarknaden 2013. 
 
Dundermarknaden fyller 30 år i år och har varit ett stort och viktigt ar-
rangemang. Hela arrangemanget bygger helt på ideella krafter och det är 
främst IFK som står för arrangemanget. 
 
Företagen sponsrar och deltar på olika sätt. I år arbetar IFK mer med 
sponsorpaket och de kommer att synas mer i sociala medier och i lokal 
press. 
 
IFK Strömsund ansöker om 30 000 kronor i bidrag till Dundermarknaden. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 139/2013 
 
Yrkande 

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

1 IFK Strömsund erhåller 15 000 kronor i marknadsföringsbidrag. 
 
2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
IFK Strömsund 
Ekonomi 
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§ 167 Dnr 2013.161 317 

Vägbelysning Vängel 

Vängels idrotts- och byförening (VIB) har inkommit med en skrivelse an-
gående viss nedsläckning av vägbelysningen i Vängel. 
 
Nedsläckning har genomförts i enlighet med de riktlinjer som finns sedan 
tidigare. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 29 april 2013 att ge i uppdrag till teknik- och 
serviceförvaltningen att kontakta VIB för att utreda frågan om de sträckor 
som släckts 
 
Teknik- och serviceförvaltningen besökte representanter från VIB den 16 
maj. 
 
De synpunkter som framfördes var bl.a. att fritidshusen nyttjas stora delar 
av året och de som äger dessa har på ett eller annat sätt anknytning till 
byn. De känner även en viss oro att släckningen kan komma att hämma 
inflyttning då en del av fritidshusägarna har planer på att permanent flyt-
ta till Vängel. Deras möjlighet till promenader upplevs bli begränsade då 
många promenerar på de sträckor som har släckts liksom att promenader 
till postlådor, träffpunkter osv kommer att påverkas. Detta anser man 
också är negativt ur miljösynpunkt då bil och andra fordon kommer att 
nyttjas mera efter nedsläckning av delar av belysningen. 
 
Följderna av att tillgodose deras önskemål om att åter tända upp belys-
ningen enligt deras önskemål är att övriga orter i kommunen bör få sam-
ma möjlighet att behålla belysningen. Detta skulle innebära att flertalet av 
de ca 1 400 ljuspunkter som planeras släckas kommer att lysa även i fram-
tiden.  

 
Om man väljer att behålla de ca 1 400 ljuspunkter som planerades att 
släckas i kommunen beräknas byte av armaturer i dessa uppgå till en 
kostnad om ca 1 600 000 kronor och därmed ge en årlig kapitalkostnad 
om ca 100 000 kronor med 33 års avskrivningstid. Den årliga elkostnaden 
kommer att öka med ca 250 000 kronor/år i förhållande till den kalkyle-
rade kostnaden med riktlinjerna som utgångspunkt. 
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§ 167 forts. Dnr 2013.161 317 

 
Beredning 

Arbetsutskottet § 140/2013 
 
Yrkande 

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

De av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för vägbelysning följs. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Vängels idrotts- och byförening 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 168 Dnr 2013.22 521 

Extra anslag till Länstrafiken  

Skrivelse har inkommit från Länstrafiken i Jämtlands län AB. Länstrafiken 
har en underfinansierad budget för 2013.  
 
Anledningen till att budgeten inte räcker till är förändringar i trafikbe-
ställningar och slutförda upphandlingar avseende små fordon. 
 
För Strömsunds kommuns del handlar det om att kommunen behöver 
tillskjuta 300 000 kronor. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 141/2013 
 
Yrkande 

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

1 Länstrafiken erhåller 300 000 kronor. 
 
2 Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. 
 
_____  
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§ 169 Dnr 2013.205 805  

Ansökan om marknadsföringsbidrag M/S Tärnan 

Skrivelse har inkommit från M/S Tärnan. 
 
M/S Tärnan af Karlstad byggdes 1896. Statens Maritima Museer besluta-
de i april 2013 att Tärnan anses kulturhistoriskt intressant och värdefull 
och vill därför verka för att fartyget uppmärksammas och brukas. Det in-
nebar också att man tilldelade Tärnan utmärkelsen K-märkning. 
 
Med anledning av detta vill föreningen utöka tillgängligheten för allmän-
heten. Föreningen har varit i kontakt med miljö- och byggavdelningen 
och fått klartecken för att kunna driva caféverksamhet på fartyget och på 
Virgokajen i sommar.  
 
De behöver hjälp med marknadsföring och ansöker därför om marknads-
föringsbidrag. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 142/2013 
 
Yrkande 

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

1 M/S Tärnan erhåller 5 000 kronor i marknadsföringsbidrag. 
 
2 Medel anvisar ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
M/S Tärnan 
Ekonomi 
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§ 170 Dnr 2013.206 041  

Äskande av extra medel till server för kommunens GIS-
system och kartdata. 

Miljö- och byggavdelningen har fått förtroendet och ansvaret att förvalta 
kommunens GIS-system, såväl ekonomiskt som administrativt. Medel har 
förts över enligt en fördelning från övriga förvaltningar, till miljö- och 
byggavdelningen, för detta. Det handlar om mycket pengar, varvid man 
sannolikt och med all rätt förväntar sig att såväl mjuk- som hårdvaran 
håller en hög och säker standard. 
 
Programmen som används är för närvarande mycket ”tröga” och det 
finns en stor oro för serverns driftsäkerhet. Skulle den haverera är det 
väldigt mycket och för hela kommunen viktig data som går förlorad.  
 
Programvaror som berörs är bl a:  
• Kommunens primärkarta 
• Fastighetsdata från Lantmäteriet 
• Ortofoton 
• GIS-programpaketet Solen 
• Alla digitala detaljplaner 
• EDP:s Miljö- och byggreda, Focus detaljplan m m 
• Alla digitala översiktsplaner 
• GIS-samordnarens MapInfofiler 
• Kartdata från samtliga förvaltningar 
 
Miljö- och byggavdelningen äskar därför om medel 2013 för att köpa in 
en ny GIS-server och installera om ovan nämnda program till den. 
 
Kostnaden för detta uppgår till 90 000 kronor. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 143/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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§ 170 forts. Dnr 2013.206 041  

Kommunstyrelsens beslut 

1 Miljö- byggavdelningen erhåller 90 000 kronor för investering i GIS-
server. 
 
2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för ospecificerade invester-
ingar. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggavdelningen 
Ekonomi 
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§ 171 Dnr 2013.164 297 

Bidrag till drift av samlingslokaler 2013 

Ansökningstiden för bidrag till drift av samlingslokaler gick ut den 2 april 
2013. Vid kommunstyrelsens sammanträden den 22 maj, § 130, beslutades 
om fördelningen av bidragen. Efter det att ansökningstiden gått ut har två 
föreningar hört av sig om bidrag. Den ena är Hotings byggnadsförening 
och den andra är Kakuåsens bygdegårdsförening. Anledningen till att 
Kakuåsens bygdegårdsförening lämnade in sin ansökan för sent var på 
grund av sjukdom. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 146/2013 
 
Yrkande 

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

1 Avslag till Hotings byggnadsförening då grundbidraget redan är förde-
lat. 
 
2 Bifall med 6 900 kronor till Kakuåsens bygdegårdförening. 
 
3 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till 
fördelning av extrabidraget till kommunstyrelsens sammanträde den 20 
augusti 2013. 
 
______  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Hotingsbyggnadsförening 
Kakuåsens bygdegårdsförening 
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§ 172 Dnr 2013.207 607 

Avstängning av elev på Hjalmar Strömerskolan 

Rektor Heidi Sundelin har med omedelbar verkan interimsitiskt beslutat 
att avstänga en elev från undervisning vid Hjalmar Strömerskolan enligt 
Skollagen, kap 5, § 17, punkt 4. 
 
Beslutet om interimistisk avstängning måste prövas av kommunstyrelsen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 148/2013 
 
Yrkande 

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

Kommunstyrelsen fastställer avstängningen under perioden 27-31 maj 
2013. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Hjalmar Strömerskolan 
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§ 173 Dnr 2013.208 841  

Turistiskt kluster i Region 8 

Samarbetsmodellen, ”Turistiskt kluster i Region 8” handlar om att samla 
de aktuella destinationerna och deras intressenter både den offentliga och 
privata sektorn för att öka andelen besökare i regionen. Attraktionskraf-
ten i regionen finns men ytterligare åtgärder måste genomföras för att 
skapa en exportmogen region.  

Projektets syfte är att göra en plan inför ett gemensamt arbete 2015-2017. 
Planen skall följa strategin för svensk besöksnäring. 

Den långsiktiga målsättningen med modellen är att öka andelen utländs-
ka besökare i regionen för att nå upp till målet att fördubbla omsättningen 
i besöksnäringen. 

Implementeringsfasen ska skapa en samarbetsmodell, ”Turistiskt kluster i 
Region 8” som jobbar för att öka andelen utländska besökare i regionen 
genom följande mål: 

• Etablera samarbete med regionens flygplatser 
• Stödja destinationsutvecklingen i regionen 
• Ge fler och nya besökare via riktade insatser 

 
Kostnaden för projektet är beräknat till 15 000 kronor för 2013 och 30 000 
kronor för år 2014. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 149/2013 
 
Yrkande 

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

1 Förstudien Turistiskt kluster i Region 8 beviljas 15 000 kronor för år 2013 
under förutsättning att de övriga kommunerna deltar i projektet. 
 
2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott. 
_____  
 
Beslutsexpediering 
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§ 174 Dnr 2013.209 805 

Ansökan om marknadsföringsbidrag Skansen Alanäs 

Skrivelse har inkommit från Göran Normann, projektledare Skansen Ala-
näs. 
 
Inför sommarsäsongen planeras viss marknadsföring av Skansen Alanäs 
och tillhörande evenemang. Skansen öppnar med guider den 1 juli och 
fortsätter till den 13 augusti. Turistchef Anna Gillgren har öppnat upp för 
särskilda gruppresor med buss vilka bland annat kommer att angöra 
Skansen. Denna aktivitet har en koppling till Inlandsbanan. 
  
För att allmänt informera om skansen kommer som i fjol turistbyrån hjäl-
pa till genom att ta fram och trycka ett flerspråkigt informationsblad i A4-
format. Detta kommer också att produceras i det lite större A3-formatet 
som inplastade affischer. Några banderoller kommer att tillverkas och 
användas i samma syfte, med placering bl.a. vid Strömsunds Camping. 
Därtill planeras en fyrsidig folder med information om skansen och andra 
sevärdheter i trakten kring Alanäset. 
 
Den 10 augusti arrangeras ett evenemang på temat Beredskapsdag i Ala-
näset ”Smör och kanoner”, året är 1942. Detta är ett samarrangemang 
mellan Alanäsets Byförening, Flåsjöjäntan och Jämtlands Fältartilleri 
(JFA). Till skansen kommer då en kanon, en kokvagn (ärtsoppa) och någ-
ra uniformerade soldater. Vid Kajen finns tidsenligt klädda personer som 
under regi av Flåsjöjäntan erbjuder kolbullar, kaffe, lotterier och vissa 
marknadsaktiviteter.  
 
Ett realiserande av allt detta innebär betydande kostnader. För att kunna 
driva skansen vidare under 2014 krävs återhållsamhet med skansenpro-
jektets medel. Därför anhåller projektet om stöd från kommunen för vissa 
av ovan nämnda marknadsföringskostnader.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 150/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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§ 174 forts.   Dnr 2013.209 805 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Projektet Skansen Alanäs erhåller 5 000 kronor i marknadsföringsbi-
drag. 
 
2 Medel anvisar ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Skansen Alanäs 
Ekonomi 
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§ 175 Dnr 2013.210 100    

Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län 
2014 – 2030 

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 – innovativt & attraktivt är benäm-
ningen på länets nya regionala utvecklingsstrategi.  
 
Remissens syftar till att: 
• få synpunkter på strategin JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 – inno-

vativt & attraktivt 
• öka engagemanget och kunskapen kring det regionala utvecklingsarbe-

tet 
• bädda för ett framgångsrikt genomförande av strategin genom stort 

engagemang och ökad kunskap om den regionala utvecklingsstrate-
gins mål samt lägga en grund för åtaganden 

• få underlag för att fastställa översiktliga mål och kompletterande stra-
tegier för arbetet med fortsatt utveckling av länet i samverkan mellan 
offentlighet, näringsliv och civilsamhället. 

 
Remissperiod 

Regionförbundets styrelse beslutade den 22 april 2013 att sända ut förslag 
till Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län 2014 – 2030, på remiss 
under tiden 1 maj till 1 september 2013.  
 
Efter remissperioden utarbetas en slutlig version av strategin, som sedan 
kommer att beslutas av regionförbundets styrelse under hösten 2013.  
 
Remissfrågor framgår av missiv till strategi och skall besvaras via ett web-
formulär. 
 
Svar kan lämnas av: länsmyndighet, kommun, näringsliv, intresseorgani-
sation, politisk organisation och privatpersoner. 
 
Kommunens arbete 

Information 

För att få in många olika synpunkter så skall information spridas till: när-
ingsliv, intresseorganisation, politisk organisation och privatpersoner  
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§ 175 forts. Dnr 2013.210 100   

Kommunens remissvar 

1. Tjänstemannagranskning; kommunchef, framtids- och utvecklings-
förvaltningen, Strömsunds Utvecklingsbolag med flera t.o.m. den 1 
juli 2013. 

2. Politiska beslutstillfällen blir kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 
augusti 2013 och kommunstyrelsen den 20 augusti. 

3. Indatering då kommunstyrelsens protokoll är justerat. 
 
Kommunchefen redovisar gången för arbetet med den regionala utveck-
lingsstrategin. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 151/2013 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____  
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§ 176 Dnr 227 040  

Delegering av beslutsrätt av de öronmärkta medlen för infra-
strukturella omställningskostnader  

Länsstyrelsen har under våren sänt en ansökan till Post- och telestyrelsen 
(PTS) om ”robusta medel” för att samtidigt kunna samförlägga ner ett rör 
för fiber för att på så sätt skapa ytterligare redundans i det nationella fi-
bernätet. PTS har ännu inte besvarat denna ansökan. 
 
Ur ett kommunalt perspektiv så är sträckan Ankarvattnet - Stora Blåsjön – 
Jorm - Junsternäset av intresse. Ursprungligen är förbättringarna här pla-
nerade till 2014 och 2015 vilket skulle ge tid att ansöka om olika stödme-
del. 
  
Det har nyligen uppkommit diskussioner om att förbättringar söder om 
Ankarede kan vara aktuella redan detta år.  
 
Detta kan innebära att Strömsunds kommun med kort varsel kan behöva 
fatta beslut om nyttjande av delar av de tidigare öronmärkta medlen för 
infrastrukturella omställningskostnader. Det kan också vara aktuellt att 
nyttja andra medel som är avsedda för utbyggnad av fiber. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om hur de-
lar av de öronmärkta medlen för infrastrukturella omställningskostnader 
kan användas för samförläggning i Frostviken. 
 
Yrkande 

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

Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om hur de-
lar av de öronmärkta medlen för infrastrukturella omställningskostnader 
kan användas för samförläggning i Frostviken. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-06-18  26  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 177 Dnr 2012.136 253 

Försäljning av Uddebo/hälsocentralen Gäddede 1:306 och 
Gäddede 1:136 

Skrivelse har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Försök till försäljning av ovanstående fastigheter har pågått sedan februa-
ri 2012. Inledningsvis bjöds dess ut genom anbudsinfordran, vilket resul-
terade i att beslut om försäljning togs men revs senare upp på grund av 
ändrade förhållanden i det bolag som avsåg köpa fastigheterna.  
 
Under hösten 2012 erbjöds eventuella intressenter att anmäla sitt intresse 
för fastigheterna, vilka skulle ha inkommit senast den 25 oktober 2012.  
 
Träffar har hållits med vissa av intressenterna men något konkret resultat 
har inte erhållits. 
 
En ny intressent har nu hört av sig och säger sig vara angelägen om att få 
förvärva fastigheterna snarast för att påbörja upprustning med avsikt att 
kunna starta upp verksamhet i lokalerna under hösten. 
 
Med anledning av intressenternas begäran om att få förvärva fastigheter-
na omgående anhåller teknik- och serviceförvaltningen om kommunsty-
relsens beslut om fortsatt handläggning av ärendet. 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att beslut om en eventuell försäljning delegeras 
till arbetsutskottet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Beslut om en eventuell försäljning delegeras till arbetsutskottet. 
 
____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 178 Dnr 2013.232 817 

Initiativärende Showkids 

Initiativärende har inkommit från Jan-Olof Andersson (m) om Showkids 
2013. 
 
Arrangörerna av Showkids har eventuellt möjlighet att få Amy Diamond 
som konferencier. Arvodet för hennes eventuella medverkan är inte fi-
nansierat. 
 
Kommunstyrelsen diskuterar vilka möjligheter som finns. 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen avstår från att sponsra en 
medverkan från Amy Diamond. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avstår från att sponsra en medverkan från Amy Dia-
mond. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Johanna Ehnberg 
 

  



Kommunstyrelsens sammanträde i Ringvattnet den 18 juni 2013 

Initiativärende 
Angående Showkids 2013 

Tillsammans med Dundermarknaden och Studieförbundet Vuxenskolan är kommunen med 

och arrangerar ett sommarläger (Showkids 13) för barn i årskurs 4-6. Showkidsveckan 

avslutas under Dundermarknaden med en härlig scenshow med konferencier, professionellt 

ljud och ljus på partyscenen den 13 juli klockan 12.00. 

Annelie Nordin, som är koreograf från Sundsvall, finns på plats under hela veckan. 

Studieförbundet Vuxenskolan står för den kostnaden. Kostnaden för mat under lägerveckan 

bekostas av eleverna själva. 

Nu har arrangörena fått napp på Amy Diamond som eventuell konferencier. Amy Diamond 

är en mycket populär sångerska och programledare som skulle locka många barn och vuxna 

och massmedia till detta evenemang. Hennes arvode för uppdraget är 35 000 kronor 

inklusive resa. Den kostnaden finns ingen sponsor för.  

Förslag 

Jag vill att kommunstyrelsen diskuterar vilka möjligheter som finns att stötta Showkids 13 

med hela eller delar av kostnaden för konferencier. 

 

 

Jan-Olof Andersson (M) 
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§ 179 

Delegationsbeslut 

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut §§ 131-152/2013. 
 
b) Utredningschef Stig Willmans delegationsbeslut om lönebidrag  
(nr 5/2013) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
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§ 180 

Delgivningar 

a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
Budget 2013  300 000:- 
Anvisat t.o.m. § 152/2013 -  131 000:- 
 
Kvarstår  169 000:- 
 
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
Budget 2013  1 000 000:- 
Anvisat t.o.m. § 152/2013 -  383 000:- 
 
Kvarstår  617 000:- 
 
 
 Dnr 2013.231 006 
 
c) Minnesanteckningar från samråd kommunen och samebyarna den 14 
maj 2013. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
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