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Plats och tid      Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen,  
  kl. 8.15-15.35 
 
Beslutande  Susanne Hansson (S) 
  Göran Bergström (S) 
  Bertil Johansson (S) 
  Gudrun Hansson (S) 
  Lennart Oscarsson (S) 
  Peter Frost (V) 
  Kerstin Sjöberg (V) 
  Göran Espmark (C) 
  Nils-Bengt Nilsson (C) 
  Catarina Espmark (M)  
  Simon Högberg (M) 
  Göran Edman (RD) 
  Bengt-Åke Persson (S), tjg ersättare 
  Jimmy Gustafsson (S), tjg ersättare 
  Hans Elmbjer (SD), tjg ersättare 
 
Övriga närvarande Se nästa sida 
  

 
 Utses att justera Göran Espmark 

Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, 2017-08-30 
plats och tid 
  
 Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  112-137 
  Lena Haglund 
 
 Ordförande .........................................................................  ........................................................... 
  Susanne Hansson                                      Göran Bergström, § 126, 134 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Göran Espmark 
  

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

Sammanträdesdatum 2017-08-29 

Datum då anslag sätts upp 2017-08-30 Datum då anslag tas ned 2017-09-21 
 
Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift ............................................................. 
  Lena Haglund 



     
 

 
 
 
  
 Övriga närvarande 
 
 Lena Haglund, sekreterare 
 Anneli Svensson, kommundirektör 
 Anette Bergqvist, bemanningsenheten, § 112 
 Ingela Sonidsson, kommunledningsförvaltningen, § 112 
 Bertil Carlsson, BiMAB, § 113 
 Helen Löfgren Larsson, teknik- och serviceförvaltningen, § 113 
 Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 113 
 Karin Holmqvist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 133 
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§ 112 
 

Ändring i föredragningslistan 
 
Följande ärende läggs till i föredragningslistan: 
 
• Ägardirektiv 2018 för Jämtlands Räddningstjänstförbund. 
 
_____  
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§ 113 
 
Information om bemanningsenheten 

Anette Bergqvist, bemanningschef, informerar om bemanningsenheten. 
 
Bemanningsenhetens uppdrag är: 
 
• Stöd till chefer 

Boka vikarier efter beställning 
Rekrytera nya vikarier 
Utfärda anställningsbevis 
 

• Vikarieperspektivet 
En väg in 
Introduktion på arbetsplatser 
Möjlighet till flera arbetspass 
Förfrågan efter tillgänglighet 
 

För närvarande är det följande arbetsplatser som samarbetar med beman-
ningen: 
 
Vård- och socialförvaltningen i Strömsund och Hammerdal 
Barnomsorgen i Strömsund, Hammerdal, Backe och Hoting 
 
_____  
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§ 114 
 
Information om BiMAB – biogasprojekt i Sundsvall 

Bertil Carlsson informerar om BiMAB, ett bolag som bildats av 
Sundsvalls, Östersunds och Hudiksvalls kommuner.  
 
Bolaget ska klargöra och säkerställa nödvändiga förutsättningar för 
bildande av ett produktionsbolag med syfte att uppföra och driva en bio-
gasanläggning i Sundsvall. 
 
_____ 
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§ 115 Dnr 2017.256 006 
 
Sammanträdesdagar med arbetsutskottet, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2018 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdes-
dagar för år 2018. 
 
 Arbetsutskottet  Kommunstyrelsen  Kommunfullmäktige 
 
Januari  16  30  - 
Februari  6 27 21  
Mars 13 27 - 
April  10 24 26 
Maj  15 29 - 
Juni 5 19 13 
Juli  -  -  - 
Augusti  14 28 -  
September  11 25 19 
Oktober  9 23 - 
November  6 27 7 
December  4 - 12 
 
Kommunfullmäktiges valutskott: 20 november 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 112/2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Upprättat förslag till tidplan 2018 för kommunstyrelsen godkänns. 
 
2.  Planen redovisas till kommunfullmäktige för fastställelse. 
 
_____ 
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§ 116 Dnr 2017.251 106 
 
Ansökan om bidrag för att delta i Landsbygdsriksdagen 2018 

Sedan starten 1989 har en landsbygdsriksdag anordnats vartannat år. Det 
är byarörelsens stora mötesplats då människor från hela Sverige med in-
tresse för landsbygdsutveckling samlas under ett par dagar för att disku-
tera viktiga frågor, inspireras och utbyta erfarenheter. 2018 äger lands-
bygdsriksdagen rum i Örnsköldsvik. 
 
Hela Sverige ska leva Jämtlands län vill vara på plats och representera 
hela länet och önskar att länets kommuner och Region Jämtland Härjeda-
len vill täcka kostnaderna för åtta representanter från den förtroende-
valda styrelsen för Hela Sverige ska leva Jämtlands län (en person per 
kommun). 
 
Föreningen söker bidrag med 10 000 kronor för en representant från 
Strömsunds kommun. Vilket ska täcka omkostnader för resa, logi och 
konferensavgift. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 114/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
  
Kommunstyrelsens beslut 

1. Hela Sverige ska leva Jämtlands län erhåller 10 000 i bidrag för finan-
siering av en persons deltagande från Strömsunds kommun i Lands-
bygdsriksdagen 2018. 

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

2018. 
 
3. Kommunstyrelsen vill ha en rapport från mötet. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Hela Sverige ska leva Jämtlands län 
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§ 117 Dnr 2017.248 214 
 
Ändring av detaljplan för fastigheterna Ärlan 1, Trasten 6 och 
Killingen 1 

I Strömsunds tätort finns det ett mycket litet antal tomter för villabebyg-
gelse till salu. Strömsunds kommun äger ett antal markområden som togs 
över som en del av uppgörelsen med Bostadsdelegationen. För att tillmö-
tesgå dagens efterfrågan på tomter för villabebyggelse behöver dessa 
markområden nya detaljplaner. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att detaljplanerna för fastighet-
erna Ärlan 1, Trasten 6 samt Killingen 1 ändras i linje med förslag från 
teknik- och serviceförvaltningen: 
 
Ärlan 1 delas i två tomter varav den ena blir 2 600 kvm och den andra 
1 800 kvm. Skillnad på storlek är för att tillmötesgå de förfrågningar på 
tomtmark som inkommit. På tomterna skall det vara möjligt att bygga fri-
stående bostäder. 
 
Trasten 6 föreslås bli en tomt med möjlighet att bygga fristående bostad. 
Reglering mellan bostadsmark och gångstig bör genomföras så att del av 
Trasten 6 tillförs Strömsund 2:26. Tomten blir då ca 1 700 kvm. 
 
Killingen 1 (B 43) ändras till fristående bostäder och att tomten delas in i 
tre likartade tomter om ca 1 350 kvm. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 114/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
  
Kommunstyrelsens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att förändra detaljplanerna för 
fastigheterna Ärlan 1, Trasten 6 samt Killingen 1 i linje med förslag från 
teknik- och serviceförvaltningen. 
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§ 117 forts. 
 
2. Kostnaderna för planändringen och avstyckningarna anvisas ur kom-

munstyrelsens utvecklingspott 2017 men läggs på tomtpriset vid för-
säljning. 

 
_____   
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen  
Miljö- och byggnämnden 
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§ 118 Dnr 2017.240 002 
 
Delegation att underteckna markavtal vid fiberutbyggnad  

Kommunens fiberutbyggnad sker i samverkan med ServaNet som har 
fullmakt att förhandla, upprätta och underteckna markavtal för fiberut-
byggnad i Strömsunds kommun.  
 
ServaNet har beslutat att ändra sina rutiner för markavtal och överlåter en 
större del av efteradministrationen av markavtalen till respektive nätä-
gare.  
 
Det innebär att kommunen fortsättningsvis ansvarar för att: 
 
• Skriva under markupplåtelseavtalen när de kommer från ServaNet 
• Skicka ett exemplar av avtalet till fastighetsägare 
• Göra utbetalning av intrångsersättning 
• Diarieföra avtalet 

 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 117/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
  
Kommunstyrelsens beslut 

Bredbandssamordnaren får delegation att underteckna markupplåtelse-
avtal vid fiberutbyggnad enligt ovanstående rutiner. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
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§ 119 Dnr 2017.152 297 
 
Överklagan om beslut om driftbidrag till samlingslokaler 

Tåsjö Hembygdsförening har ansökt om driftbidrag till hembygdsgården 
– nytillkommen samlingslokal. Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 
2017, § 80, att avslå ansökan. 
 
Tåsjö samhällsförening har tidigare och även nu beviljats driftbidrag. 
 
Tåsjö hembygdsförening har sin lokal i Kyrktåsjö och Tåsjö samhällsför-
ening har sin lokal i Tåsjö. 
 
I bestämmelserna för driftbidrag till samlingslokaler, fastställd av kom-
munfullmäktige den 16 juni 2015, lyder punkt 5: 
 
Alla lokalansvariga i kommunen som uppfyller villkoren i punkt 2, kan ansöka 
om driftbidrag, dock endast för en (1) lokal per ort. Nytillkomna samlingslokaler 
ska godkännas av kommunstyrelsen. Bidraget grundas på driftkostnader, varm-
bonad yta, antalet fast boende i området samt genomförda aktiviteter, (se specifi-
kation på ansökningsformuläret). Driftbidraget får inte överstiga driftkostnaden.  
 
Tåsjö Hembygdsförening har överklagat kommunstyrelsens beslut. 
 
Förvaltningsrätten i Härnösand anhåller om kommunens yttrande. 
 
Kommundirektören har upprättat ett förslag till yttrande. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt bilaga.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges enligt bilaga. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Förvaltningsrätten 
 
 
 
 
 
 



  
 

 YTTRANDE 

 2017-08-29 
 
 2016-06-29 

 1 (2)  
 
Dnr 2017.152, 297 
 
Mål nr. 2334-17 

 

  
  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

 

     Förvaltningsrätten i Härnösand 
     Box 314 
     871 27 Härnösand 
 
     
 

Förelagd att yttra sig i mål 2334–17 Tåsjö Hembygdsförening./. Kommun-
styrelsen i Strömsunds kommun angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen får kommunstyrelsen i Strömsunds kommun avge  
följande yttrande över aktbilaga 1; 
 
Yrkande och grunder 

 
Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun yrkar i första hand att begäran om 
laglighetsprövning ska avvisas då överklagandet inte kan anses uppfylla de 
formella kraven för överklaganden enligt 10 kap. 4 § kommunallagen. 
 
Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun yrkar i andra hand att Tåsjö 
Hembygdsförenings överklagande avslås då det inte kan anses visat att nu 
aktuellt överklagande är hänförligt till någon av grunderna i 10 kap. 8 § 
kommunallagen. 

 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun (fortsättningsvis ”Kommunen”) 
har genom beslut KS § 80, 2017-05-30, beviljat föreningsbidrag till flertalet 
föreningar i kommunen. Av samma beslut framgår att bidrag till Tåsjö 
Hembygdsförening (fortsättningsvis ”Föreningen”) inte godkändes.  

 
Bemötande av Föreningens yrkande och utveckling av omständigheterna 
 
Föreningen har överklagat Kommunens beslut. Av överklagan framgår end-
ast att Föreningen menar att den skulle erhållit bidraget istället för en annan 
förening. Detta verkar bero på att Föreningen anser sig ha bättre möble-
mang, lokal och bättre anpassning för funktionshindrade personer. Kom-
munen anser inte att denna grund är hänförlig till någon av de grunder för 
laglighetsprövning som återfinns i 10 kap. 8 § kommunallagen (KL).  
 
Det finns ingen skyldighet i lagstiftning att bevilja bidrag till nu aktuell typ 
av föreningar. Kommunen har dock på eget initiativ upprättat bestämmelser 
om att föreningar kan ansöka om driftbidrag till samlingslokaler. Huruvida 
ett bidrag beviljas efter en formenlig ansökan är för Kommunen att besluta. 



  
 

 YTTRANDE 

 2017-08-29 
 
 2016-06-29 

 2 (2)  
 
Dnr 2017.152, 297 
 
Mål nr. 2334-17 

 

  
  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

 

 
Självfallet baseras Kommunens bedömning och sedermera beslut på de be-
stämmelser som kommunfullmäktige har fastställt.  
 
I nu aktuellt fall lämnas bidrag endast för en samlingslokal per ort i enlighet 
med Kommunens riktlinjer för aktuellt föreningsbidrag. Oavsett om det är 
två eller tio föreningar som ansöker om driftbidrag till samlingslokaler så är 
det alltså bara en förening som kan beviljas bidrag. Någon ytterligare skyl-
dighet att motivera ett ställningstagande finns inte för denna typ av beslut så 
länge som Kommunen följer de riktlinjer som kommunfullmäktige har fast-
ställt. 

 
Kommunen har i första hand yrkat att förvaltningsrätten bör avvisa överkla-
gandet. Av 10 kap. 4 § KL framgår att klaganden ska ange vilket beslut som 
överklagas och de omständigheter som denne stöder sitt överklagande på. 
Detta betyder att Föreningen ska ange inte bara vad det som enligt Före-
ningens mening är fel på beslutet, utan också vad det är som gör att beslutet 
är felaktigt. Kommunen anser inte att Föreningen har angivit detta i sin 
överklagan.  
 
Huvudregeln vid laglighetsprövning är att den klagande har bevisbördan. 
Föreningen måste således visa att Kommunen på ett eller annat sätt har bru-
tit mot vad som föreskrivs i 10 kap. 8 § KL. Då prövningen enbart bör ske på 
de grunder som Föreningen har angivit torde det kunna konstateras att nå-
got övertramp av kommunallagen inte har skett i nu aktuellt fall. Kommu-
nen anser inte att någon av de grunder som finns för ett eventuellt upphä-
vande av beslutet har visats från Föreningens sida.  
 
Sammanfattningsvis anser Kommunen att prövningen inte ska avse lämp-
ligheten och skäligheten i nu aktuellt beslut. Föreningen synes endast ha be-
skrivit lämpligheten av två olika lokaler i sitt överklagande. I det fall dom-
stolen finner att kraven i 10 kap. 4 § KL de facto är uppfyllda anser Kommu-
nen att överklagandet brister på den grunden att Föreningens besvär inte är 
hänförliga till 10 kap. 8 § KL varför överklagan ska avslås.  
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
 
 
 
Bilaga 
Kommunstyrelsens beslut §  /2017 
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§ 120 Dnr 2017.198 041 
 
Investeringar 2018 

Den genomsnittliga årliga investeringsnivån har varit 23 Mnkr under den 
senaste 10-årsperioden. De senaste åren har investeringstakten ökat och 
under åren 2016-2017 är snittet uppe i 33 Mnkr.  
 
Till detta kan läggas de 55 Mnkr som kommunen investerat i bredband 
2015-2017.  

Inför budget 2018 har äskanden motsvarande 49,7 Mnkr lämnats in, för-
delade på 49 objekt. 

Total investeringsbudget 2017 uppgår till 58,5 Mnkr, exklusive bredband. 
Prognosen för 2017 uppgår till 40 Mnkr, exklusive bredband. Det innebär 
att 18,5 Mnkr preliminärt beräknas ombudgeteras till 2018. 
 
Att årligen ombudgetera stora belopp är inte önskvärt av flera skäl, bland 
annat ur ett styrperspektiv. Därför föreslås att en lägre nivå budgeteras 
för nya objekt 2018. Förslaget uppgår till 10,7 Mnkr och redovisas i bilaga.  
 
2018 års investeringsförslag består av tre angelägna objekt inom vatten 
och avlopp. Investeringar måste göras löpande så inte kostnader skjuts till 
framtidens taxekollektiv.  
 
Majoriteten av föreslagna objekt har en säkerhetsdimension. Förutom till-
handahållande av rent vatten och renare avloppsvatten syftar flera inve-
steringar till att uppnå en förbättrad arbetsmiljö. För förstärkt krisled-
ningsplats i Gäddede erhålls dessutom 50 % bidrag från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 
 
Två objekt löper över flera år, det är ombyggnad av vattenverket i Hoting 
och Frostviksskolan. Preliminärt kan beslutas om en budget på 29,2 Mnkr 
för dessa objekt 2019. För Frostviksskolan kan medel behövas även 2020, 
det beror på projektets upplägg och byggstart.  
 
Investering i asfaltering av vägar föreslås få en årlig ospecificerad pott 
från 2019.  
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§ 120 forts. 
 
Förslaget är att inga ytterligare investeringsobjekt beviljas för 2019. 
 
Justering av budget och investeringstak kommer att behöva göras när reg-
ler för komponentavskrivningar tagits fram. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 119/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Investeringsbudget för 2018 beslutas enligt förslag. Bilaga 
 
2. Preliminär investeringsplan för 2019 beslutas enligt förslag 
 
_____  
 
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
Datum 
2017-06-08 

Förvaltning 
Kommundirektör 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Anneli Svensson 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Förslag investeringar per objekt, sammanfattning 
 

Förvaltn/ 
prio 

Objekt Motivering Förslag 
Budget 
2018 

Förslag 
Budget 
2019 

TSF1 Hoting vattenverk (ombygg-
nad) 

Anmärkningar 
vattenkvalité 

Etapp 1 Etapp 2 

TSF2 Hotings reningsverk, kontrol-
lerad bräddning 

Krav på om-
byggnad 

  

TSF3 Håkafots vattenverk (om-
byggn) 

Tidigare an-
märkning 

  

TSF4 Diskinlämning kök Hjalmar 
Strömerskolan 

Arbetsmiljö   

TSF5 Nätverksinfrastruktur Klara dagens 
krav 

  

TSF6  Gatubeläggningar Eftersatt  1 Mnkr 
Ospec. 
pott 

VSF1 Carport etapp 2 Strömbacka Arbetsmiljö   
NF1 Spoldesinfektor Forsgården Arbetsmiljö   
KLF1 Förstärkning krislednings-

plats 
Ökad säkerhet. 
Reservkraft, 
kommunikation 
Gäddede (netto-
belopp)  

  

BKU1 Frostviksskolan, om- eller ny-
byggnad 

Medel hittills be-
viljade med 14 
Mnkr, ombudge-
teras till 2018 

  

BKU2 Väderskydd för barnvagnar 
Fyrås 

   

BKU3 Hedenvinds skolgård Behövs funge-
rande skolgård 
med möjlighet till 
rastaktiviteter 

  

Totalt   10 730  
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§ 121 Dnr 2016.383 829 
 
Svar på medborgarförslag om skateboardpark i Strömsund 

Camilla Hulkki och Arvid Hulkki Sandberg har i ett medborgarförslag 
den 17 november 2016 föreslagit att kommunen anlägger en skateboard-
park i Strömsund. Bilaga 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 120/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget besvaras enligt bilaga. 
 
_____  
 
 
  

  



Sida 1 av 2 
 

Camilla Hulkki och Arvid Hulkki Sandberg   Medborgarförslag 
camilla@hulkki.se    2016-11-17 
070-3554115  
Risselåsvägen 58 B 
833 35 Strömsund 

 

Strömsunds kommun 
Kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslag om skateboardpark i Strömsund 

I kommunens Folkhälsoprogram kan man läsa: ”I boendet och i närmiljön finns det möjlighet att 
utveckla en hälsofrämjande miljö och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid. I 
planeringsstadiet av utemiljöer, som till exempel lekplatser, parker, gång- och cykelvägar, är det 
viktigt att stödja idéer och prioriteringar som växer fram bland de boende själva.” 

Ett av inriktningsmålen är att främja fysisk aktivitet och de står vidare att ”Det är viktigt att 
människors utemiljö inbjuder till och underlättar för fysisk aktivitet i vardagen”. 

Till målet hör satsningen: ”Tillhandahålla möjligheter till motion och rekreation.” 

Även om vi i Strömsund har ett starkt föreningsliv där barn och ungdomar kan utöva många olika 
idrotter på många fina anläggningar, så finns det barn och ungdomar som har andra intressen än 
bollsport, lagsport, ridning, mm, men som likafullt vill träna, utvecklas och bli bättre på det de gör. 

Skateparker finns på flera platser i Sverige och är ett bra alternativ till spontanidrott som säkert kan 
locka flera ungdomar till extra träning och ökad fysisk aktivitet. Östersunds skatepark under fästet till 
Frösöbron är ett fint exempel på en välbesökt anläggning som lockar de som gillar att åka 
skateboard, kickbike och BMX. Östersund har samarbetat med skateare med erfarenhet av 
rampbyggande. 

Vårt förslag är att Strömsunds kommun anlägger en skatepark, förslagsvis centralt i Strömsund eller i 
anslutning till någon av skolorna så det blir enkelt för barn och ungdomar att ta sig till parken och 
utöva sin sport. Det går förstås också att ha parken inomhus, huvudsaken är att den är lättillgänglig.  

Önskvärt är en ramp som kanske kan byggas av byggeleverna men som bör ritas av någon med 
erfarenhet, t ex den person som Östersund har samarbetat med. I anslutning till rampen bör det 
även finnas rails, trappor, hopp och ”bankar”, sk manual pads. Se bilder på sida 2 med exempel på 
hur det kan se ut.  

En skatepark i Strömsund skulle bidra till att öka möjligheten till meningsfull fritidssysselsättning för 
barn och unga och ge förutsättningar för ökad fysisk aktivitet. 

Som Arvid säger: ”Det är roligt att köra kickbike och om det blir en skateboardpark i Strömsund 
behöver vi inte åka 20 mil varje gång jag vill åka.” 

Med vänliga hälsningar 

 

Camilla Hulkki  Arvid Hulkki Sandberg, 9 år och intresserad kickbike- och BMX-åkare 

mailto:camilla@hulkki.se


Sida 2 av 2 
 

 

Östersund action park. Här åker Arvid kickbike. 

 

  

Exempel på utrustning i anslutning till en skatepark. Här från Budapest. 
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Svar på medborgarförslag om skateboardpark i Strömsund 

Camilla Hulkki och Arvid Hulkki Sandberg har i ett medborgarförslag 
den 17 november 2016 föreslagit att kommunen anlägger en skateboard-
park i Strömsund. 
 
Kommunen vill inte äga eller driva en skatepark utan det måste någon 
förening göra. Detta bl.a. på grund av ansvarsfrågan. Men om det finns 
någon förening som kan tänkas sig att bygga och ta ansvar för en enklare 
skatepark t.ex. vid Vattudalsskolan kan kultur- och fritidsavdelningen stå 
för materialkostnaden.  
 
Kultur- och fritidsavdelningen har även kontaktat Åre skateklubb, som 
har hjälpt till i Östersund. De villiga att hjälpa till med planering m.m. 
även i Strömsund om det finns intresse.  
 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
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§ 122 Dnr 2017.74 829 
 
Svar på medborgarförslag om isväg på Ströms Vattudal 

Frida Nyholm har i ett medborgarförslag den 1 mars 2017 avseende en 
upplogad isväg på Ströms Vattudal. Bilaga 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 121/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget besvaras enligt bilaga. 
 
_____  
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Svar på medborgarförslag om isväg på Ströms Vattudal 

Frida Nyholm har lämnat in ett medborgarförslag avseende en upplogad 
isväg på Vattudalen, där man skulle kunna åka långfärdsskridskor, van-
liga skridskor, motionärer och sparkåkare, liknande Medvinden som finns 
i Östersund. 
 
Ur folkhälsoperspektiv är detta ett billigt sätt att få flera att röra på sig. En 
aktivitet som alla kan delta i på sina egna villkor. Den kostnad som är för 
att genomföra medborgarförslaget är plogning av isvägen under vintern 
med en mindre traktor. Kostnaden för detta är svår att beräkna då man 
inte vet snömängden år från år. Kultur- och fritidsavdelningen kommer 
att se över möjligheterna om det är möjligt att ordna detta. 
 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
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§ 123 Dnr 2016.299 521 
 Dnr 2017.93 521 
 
Svar på medborgarförslag om gratis busskort till ungdomar 

Albin Ekqvist, Ede, och Elevrådet på Grevåkerskolan har lämnat in med-
borgarförslag om gratis busskort till ungdomar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har upprättat ett förslag till svar. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 122/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslagen besvaras enligt bilaga. 
 
_____  
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Svar på medborgarförslag om gratis busskort 

Albin Ekqvist, Ede, och elevrådet på Grevåkersskolan i Hammerdal har 
den 4 september 2016 respektive 13 mars 2017 inkommit med medborgar-
förslag om kostnadsfria bussresor för ungdomar i Strömsunds kommun. 
De påpekar att alla andra kommuner i länet ger ungdomar mellan 6-19 år 
ett gratis busskort och vill att Strömsunds kommun ska göra detsamma. 

Ungdomskortet är en produkt som Länstrafiken säljer. Kommunen får 
köpa kortet till samtliga invånare i kommunen mellan 6 och19 år. I Ström-
sunds kommun har vi i mitten av juni (2017) 1 577 ungdomar i den åldern. 
Priset för kortet är 210 kronor per månad, tolv månader per år. Kostnaden 
för ungdomskortet för Strömsunds kommun skulle i dagsläget uppgå till 
3 974 040 kronor per år. 

I de kommuner som i dag infört ungdomskortet har många elever tidigare 
åkt linjelagd trafik till skolan (skolskjuts) med ett elevkort. Kostnaden för 
elevkort är 700 kronor per månad, nio månader per år. Genom att skol-
skjutsberättigade elever får ett billigare busskort (ungdomskortet) så har 
kommunerna kunnat finansiera ungdomskortet även till övriga ungdomar 
mellan 6 och 19 år som inte är berättigade till skolskjuts. 

Detta fenomen uppstår inte i Strömsunds kommun. Många av eleverna 
som åker skolskjuts bor inte där linjetrafiken går. Därför måste kommunen 
anlita taxi för anslutning till linjetrafiken eller direkt till skolan. Vi har i 
dag 423 elever som har elevkort. Därutöver betalar kommunen 10,8 miljo-
ner kronor för skolskjutsar med taxi. Kostnaden för elevkorten i dagsläget 
uppgår till 1 688 000 kronor per år. 

Dagens kostnad för skolskjutsar;  

 1 688 000 kronor/år för elevkort 
10 800 000 kronor/år för skolskjutsar 
12 488 000 kronor/år  
 

Kostnad för ungdomskort till alla mellan 6 och 19 år samt skolskjutsar; 

 3 974 040 kronor/år (kostnad för 1583 ungdomskort)   
10 800 000 kronor/år (kostnad skolskjutsar (ej linjelagd buss)  
14 774 040 kronor/år 
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Gratis busskort till alla ungdomar i kommunen mellan 6 och19 år skulle 
bli 2 286 040 kronor dyrare jämfört med dagens kostnad för skolskjutsar.  

Det ekonomiska läget i kommunen ger inte möjlighet att prioritera denna 
verksamhet i dagsläget. Dessutom skulle inte busskortet kunna användas 
av så många ungdomar i kommunen eftersom det inte går någon buss 
förutom skolskjutsarna på morgonen och på eftermiddagen. Kommunen 
skulle få betala även för dem som inte kan använda ungdomskortet, vilket 
vi anser vara ett dåligt sätt att använda skattemedlen på.   

Kommunen har efterfrågat ett alternativ för ungdomar mellan 13 och19 år, 
men Länstrafiken har inte kunnat erbjuda ett kort för den åldersgruppen. 

Ett alternativ som vi undersöker nu är möjligheten att erbjuda alla gymna-
sieelever på Hjalmar Strömerskolan ett 20-resorskort. 

Medborgarförslagen är därmed besvarade. 
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§ 124 Dnr 2017.133 042 
 
Redovisning av partistöd 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2014, § 126, att anta reg-
ler för partistöd. 
 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning sen-
ast den 30 juni efter räkenskapsårets utgång och som visar att partistödet 
har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet, 9 §, första stycket i 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
 
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 
Fullmäktige får i de i förväg antagna reglerna för partistöd besluta om att 
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning 
respektive granskningsrapport. 
 
Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 2016. 
 
Partistödet är för närvarande 10 000 kronor till varje parti som är repre-
senterat i kommunfullmäktige. Dessutom utgår ett stöd på 18 000 kronor/ 
mandat. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 119/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Redovisningarna från samtliga partier godkänns. 
 
2. Partistödet för 2018 betalas ut i januari 2018. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Gudrun Hansson (S), Peter Frost (V), Catarina 
Espmark (M) och Göran Edman (RD) i beslutet. 
 
_____  
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§ 125 Dnr 2017.165 113 
 
Valdistriktsindelning 

Enligt 4 kap. 17 vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta 
färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta 
färre än 300 röstberättigade om det finns synnerliga skäl.  
 
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommu-
nens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året 
närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. 
 
Antalet röstberättigade den 1 mars 2017 
 
Backe 683 Näsviken 650 
Ede 460 Rossön 434 
Gäddede 696 Strömsund 1 200 
Hammerdal 1 482 Västra Bredgård 1 394 
Hoting 690 Östra Bredgård 1 225 
Kyrktåsjö-Norråker 554 
 
Valnämnden föreslår att ingen ändring av valdistriktsindelningen görs in-
för 2018 års val. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 124/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Ingen ändring av valdistriktsindelningen görs inför 2018 års val. 
 
_____  
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§ 126 Dnr 2017.203 042 
 
Årsredovisning 2016 för direktionen i Partnerskap Inland – 
Akademi Norr 

Årsredovisningen 2016 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – 
Akademi Norr – fastställdes av direktionen den 21 februari 2017. 
  
Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund 
med direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlems-
kommuns fullmäktige. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna föreslår att direktionen 
för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. 
 
Ordföranden anmäler jäv. Eftersom vice ordföranden är frånvarande ut-
ses Lennart Oscarsson (S) till ordförande för denna paragraf. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 125/2017 
 
Yrkande 

Vice ordförande föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsut-
skottets förslag. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisningen 2016 för direktionen i Partnerskap Inland – Akademi 
Norr godkänns. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Susanne Hansson (S) i beslutet. 
 
_____  
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§ 127 Dnr 2017.225 510 
 
Länstransportplan 2017-2029 

Länstransportplanen revideras vart fjärde år, det innebär att planerna går 
i varandra. Pågående och beslutade objekt i den pågående planen (2014-
2025) står för mer än hälften av objekten i den här planen. Det innebär att 
antalet ”nya” vägobjekt i denna plan är relativt få. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har upprättat förslag till yttrande. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 126/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
  
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande lämnas enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Region Jämtland Härjedalen 
Teknik- och serviceförvaltningen  
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 Region Jämtland Härjedalen 
 
 

 

Länstransportplan 

Sträckan Östersund – Hoting är för kommunen viktigt sträcka och 
det gäller inte bara för arbetspendling utan både turism, besöksnä-
ring och transporter behöver bra vägar med korta restider.  
 
När den planerade hastighetssänkningen genomförs på sträckan 
Häggenås - Östersund måste dom trafikhöjande åtgärderna priorite-
ras för att på sikt möjliggöra en hastighet till 100 km/h. En annan 
sträcka som måste ses över är sträckan Lövberga – Hoting där det 
finns partier som behöver åtgärdas för att möjliggöra höjd hastighet. 
Målet bör vara att vägstandarden höjs efter väg E 45 för att i en 
framtid vara anpassad till en hastighet om minst 100 km/h  
 
Vi ser positivt till den åtgärdsvalstudie som nu pågår för sträckan 
Malung – Hoting och att man där lyfter vikten av gång- och cykel-
vägar längs väg E 45 samt tätortsgenomfarterna där det är av stor 
vikt att oskyddade trafikanter på ett trafiksäkert sätt kan tas sig till 
tätorten efter väg E 45. 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 

 
 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2017-08-29  20  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 128 Dnr 2017.259 773 
 
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 

Tobacco Endgame  - Rökfritt Sverige 2025, är ett initiativ som tagits av 
Tobaksfakta – oberoende tankesmedja och dess medlemsorganisationer.  

Initiativet är ett opinionsbildningsprojekt vars fokus för Sveriges del i 
första hand ligger på cigarettrökningen. Målet är att dagligrökning i den 
vuxna befolkningen ska ha minskat till mindre än fem procent 2025.   

Eftersom kommunerna har betydande uppgifter i det tobaksförebygg-
ande arbetet ser initiativtagarna det som viktigt att politiska beslut tas 
som innebär att kommunerna ställer sig bakom initiativet och, utan att 
invänta nationellt beslut, vidareutvecklar sitt eget pågående arbete för att 
minska andelen rökare i den egna kommunen. 

Drogförebyggande samordnaren föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom initiativet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, 
att vidareutveckla det egna tobaksförebyggande arbetet genom att under-
söka möjligheten att i de kommunala verksamheterna införa rökfri arbets-
tid och erbjuda rökavvänjning genom företagshälsovården, samt införa 
Tobaksfri Duo på alla grundskolor.  
  
Folkhälsorådet får uppdraget att upprätta handlingsplan med kostnads-
beräkning för beslutade tobaksförebyggande åtgärder.   
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 127/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
  
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom initiativet Tobacco Endgame – 
Rökfritt Sverige 2025, att vidareutveckla det egna tobaksförebyggande 
arbetet genom att undersöka möjligheten att i de kommunala verk-
samheterna införa rökfri arbetstid och erbjuda rökavvänjning genom 
företagshälsovården, samt införa Tobaksfri Duo på alla grundskolor.  
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§ 128 forts. 
 
2. Folkhälsorådet får uppdraget att upprätta handlingsplan med kost-

nadsberäkning för beslutade tobaksförebyggande åtgärder.   
 
_____   
 
Beslutsexp 
Folkhälsorådet 
Drogförebyggande samordnaren 
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§ 129 Dnr 2017.227 001 
 
Översyn av antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges presidium har uppdragit till kommunstyrelsen att 
göra en översyn av antalet ledamöter i kommunfullmäktige inför nästa 
mandatperiod. 
 
Underlaget till beslut ska föreläggas kommunfullmäktige den 15 novem-
ber 2017. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 128/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
  
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lennart Oscarsson (S) och Göran Espmark (C) får i uppdrag att göra en 
översyn av antalet ledamöter i kommunfullmäktige inför nästa man-
datperiod. 

 
2. Underlaget skickas ut på remiss till partierna. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Lennart Oscarsson (S) 
Göran Espmark (C) 
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§ 130 Dnr 2017.252 512 
 
Trafiksäkerhet på Bodumsbron i Rossön 

År 2013 monterade Trafikverket ner de trafikljus som länge funnits på 
bron, för att undvika mötande trafik. Sedan dess har PRO Bodum och 
Rossöns Samhälls och Företagarförening RSFF vid upprepade tillfällen 
försökt förmå Trafikverket att montera nya trafikljus, utföra en trottoar 
och förlänga hastighetsbegränsningen utanför skolan till att gälla även 
över bron och en bit till förbi ICA Nära. 
 
PRO Bodum och RSFF vädjar till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen, 
med hänvisning till kommunens tidigare skrivelser till Trafikverket och 
till kommunstyrelsens eget beslut den 22 november 2016, § 297, på alla 
sätt medverkar till att våra krav genomförs nämligen: 
 
1. Uppförande av nya trafikljus 
2. Utförande av trottoar 
3. Förlängd hastighetsbegränsning 

Teknik- och serviceförvaltningen har upprättat ett svar på skrivelsen. 

Beredning 
 
Arbetsutskottet § 129/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
  
Kommunstyrelsens beslut 

Svar lämnas till föreningarna enligt bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexp 
PRO Bodum 
RSFF 
 
 
 
 
 
  



 

 
2017-08-15 
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 PRO Bodum 
 Rossöns Samhälls och Företagarförening 

 
 

 

Trafiksäkerhet på Bodumsbron i Rossön 

PRO Bodum och Rossöns Samhälls och Företagarförening har i en 
skrivelse den 19 juli 2017 vädjat till kommunen att medverka till att 
deras krav om trafiksäkerheten på Bodumsbron genomförs. 
 
Strömsunds kommun har vid flera tillfällen påtalat vikten av att Tra-
fikverket gör det som krävs för att säkerställa trafiksituationen vid 
bron i Rossön. Dessvärre har Trafikverket inte gjort samma bedöm-
ning som kommunen.  
 
Den åtgärd kommunen kan och har för avsikt att göra, är att utreda 
möjligheten att förlänga hastighetsbegränsningen utanför skolan, 
som är 30 km/h, till att även gälla över bron.  
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
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§ 131 Dnr 2017.214 114 
 
Samverkan mellan Polismyndigheten, PO Jämtland och 
kommunerna i Jämtlands län 

Samverkansöverenskommelsen är en överenskommelse mellan kommu-
nen och Polismyndigheten i syfte att identifiera och prioritera de områden 
som man tillsammans måste utveckla för att öka tryggheten och minska 
brottsligheten i kommunen. 
 
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att säkra ett långsiktigt och 
hållbart brottsförebyggande arbete med gemensamma mål utifrån den lo-
kala lägesbilden mellan polis och kommun. 
 
Polisområdet Jämtland ställer i en skrivelse den 5 juni 2017 frågan om 
kommunen vill skriva en ny samverkansöverenskommelse med tillhö-
rande aktivitetsplan och medborgarlöfte. Polisen önskar att arbetet med 
detta ska gå i linje med polisen och kommunens egna aktivitetsplaner. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 130/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
  
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen skriver en ny samverkansöverenskommelse med tillhörande 
aktivitetsplan och medborgarlöfte. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Polisområdet Jämtland 
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§ 132 Dnr 2017.79 214 
 
Detaljplan för Ströms – Näset 1:131 och 1:313, Näsviken 

Gällande detaljplan Byggnadsplan för Näset 1:131, 1:220 m.m. Näsviken, 
Strömsunds kommun, fastställdes den 10 januari 1979. Detaljplanen omfat-
tar fastigheterna Ströms-Näset 1:131 och 1:313. Syftet med detaljplanen är 
att skapa möjlighet till ökad bebyggelse inom planområdet. Vidare skapas 
möjligheter till tomter i attraktiva strandnära lägen. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 1 september 2016 att ge positivt 
planbesked och inleda planprocessen för en ny detaljplan. Planhandlingar 
upprättades och den 16 mars 2017 beslutade miljö- och byggnämnden att 
planförslaget skulle sändas ut för samråd. Planförslaget var utsänt för 
samråd mellan den 23 mars och 20 april 2017. Nio yttranden kom in och 
planförslaget reviderades. Miljö- och byggnämnden beslutade den 11 maj 
2017 att planförslaget skulle sändas ut för granskning. Planförslaget var 
utsänt för granskning mellan den 16 maj och 8 juni 2017. Sju yttranden 
kom in och planbeskrivningen reviderades. 
 
Yttranden som kommit in under samråd respektive granskning har sam-
manställts och bemöts i ett granskningsutlåtande. Miljö- och byggavdel-
ningen gör bedömningen att planförslaget kan antas av kommunfullmäk-
tige. 
 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
granskningsutlåtande och översänder detaljplanen till kommunfullmäk-
tige för antagande. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 131/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
  
Kommunstyrelsens beslut 

1. Granskningsutlåtandet godkänns. 
 
2. Detaljplanen översänds till kommunfullmäktige för antagande. 
 
_____  
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§ 133 Dnr 2017.255 134 
 
Regeringens förslag att ensamkommande unga i asylproces-
sen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år 

Det tidigare systemet med överenskommelser mellan kommunerna och 
Migrationsverket om antalet platser i verksamheten med ensamkom-
mande barn och unga har upphört att gälla och nu sker anvisningarna till 
kommunerna genom ett fördelningssystem som baseras på att respektive 
kommun tar emot en fastställd andel av det totala antalet barn. Andelarna 
grundas på ett antal variabler och på statistik från föregående kalenderår. 
För Strömsunds kommun är andelen 1 promille. I Migrationsverkets 
prognos från juli 2017 är planeringsantagandet att 1 700 ensamkommande 
söker asyl i Sverige under 2017. 
 
Antalet HVB-hem och stödboenden i kommunen anpassas successivt till 
det minskade antalet ensamkommande som anvisas till Strömsunds 
kommun.  
 
Den 1 juli 2017 började ett nytt ersättningssystem för kommunernas mot-
tagande av ensamkommande barn och unga att gälla. I det nya systemet 
kommer kommunerna i normalfallet inte att få någon ersättning för asyl-
sökande efter att de fyllt 18 år. Eftersom staten svarar för mottagandet av 
vuxna under asyltiden förväntas de som fyllt 18 år flytta till Migrations-
verkets anläggningsboenden. För ensamkommande som fyllt 18 år och 
som fått uppehållstillstånd utbetalas en schablon på 750 kr dygn.  
 
Den 1 juli 2017 är 61 ensamkommande barn och unga inskrivna i verk-
samheten i Strömsunds kommun. 45 är asylsökande och 16 har uppehålls-
tillstånd.  
 
Regeringen och Vänsterpartiet har föreslagit att 195 miljoner kronor ska 
avsättas i höständringsbudgeten för att ge kommunerna möjlighet att låta 
ensamkommande unga i asylprocessen bo kvar i kommunen efter att de 
fyller 18 år för att till exempel fortsätta och avsluta sina studier.  
 
Medlen ska enligt förslaget fördelas proportionellt till kommunerna uti-
från hur många asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar 
på ett slutligt avgörande i sitt asylärende i respektive kommun per den 30 
juni 2017. Fördelningsnyckeln baserar sig på antalet ensamkommande 
barn och unga som antingen fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018 
eller är mellan 18 och 20 år och har ett placeringsbeslut enligt socialtjänst-
lagen. 
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§ 133 forts. 
 
Enligt den preliminära tilldelningen kommer 630 000 kronor att fördelas 
till Strömsunds kommun. Medlen betalas ut under december 2017 efter 
att riksdagen fattat beslut om regeringens förslag till höständringsbudget 
 
Varje kommun har, med anledning av detta förslag, att avgöra om en-
samkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen ef-
ter att de fyller 18 år. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att ensamkommande 
unga i asylprocessen kan, vid behov och i mån av plats, bo kvar i Ström-
sunds kommun efter att de fyller 18 år. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt framtids- och 
utvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Ensamkommande unga i asylprocessen kan, vid behov och i mån av plats, 
bo kvar i Strömsunds kommun efter att de fyller 18 år. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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§  134 Dnr 2017.263 041 
 
Budget 2018 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – 
Akademi Norr 

Skrivelse har inkommit från kommunalförbundet Partnerskap Inland - 
Akademi Norr om budget för 2018. 
 
Enligt förbundsordningen ska direktionen samråda med medlemmarna 
om budgeten senast den 15 september. 
 
Direktionens budgetförslag är på totalt 1 050 000 kronor för 2018. För 
Strömsunds kommun innebär det 131 250 kronor. 
 
Yrkande 

Vice ordförande föreslår att Strömsunds kommun godkänner föreslagen 
budget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun godkänner föreslagen budget. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Susanne Hansson (S) i beslutet. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Akademi Norr 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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§ 135 Dnr 2017.264 170 
 
Ägardirektiv för Jämtlands Räddningstjänstförbund 2018 

Förslag till ägardirektiv 2018 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har 
upprättats. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att förslag till ägardirektiv 2018 godkänns. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till ägardirektiv 2018 för Jämtlands Räddningstjänstförbund god-
känns. Bilaga 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Göran Bergström (S) och Nils-Bengt  
Nilsson (C) i beslutet. 
 
_____ 
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UTKAST ÄGARDIREKTIV 2017 2018 för Jämtlands Rädd-
ningstjänstförbund 

 
Adress: Fyrvallavägen 4,Östersund 
 
Förbunds-   
ordning:  Upprättad av ägarna 2007-05-03, reviderad 2009-12-17, rev 2011-10-25, rev 

2014-03-12, rev 2015-05-29 
 
Konsortial-   
avtal: Upprättat av ägarna 2009-12-17, rev 2011-10-25, rev 2014-03-12, rev 2015-
 04-15 
 
Ägar- Antagna av kommunfullmäktige i Bergs kommun, Bräcke kommun, 
direktiv:  Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds 

kommun och Östersunds kommun  
  
Gäller fr.o.m.:  den 1 januari 2017 2018 och tillsvidare eller senast den 31 december 2017 

2018 då nya ägardirektiv skall vara fastställda. 
 
Direktivens 
innehåll: 1    Ekonomiska mål och riktlinjer. 

  
• Direktionen skall samråda med medlemskommunerna om förslaget till 

budget för nästkommande år senast den 15 september 2016 2017. Di-
rektionen skall senast under december månad året före budgetåret fast-
ställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna enats om. 
 

• Inget överskridande av budget accepteras av direktionen. Det är fast-
ställd budget som gäller och direktionen har ansvar för att detta följs. 
Om direktionen upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att 
ske skall direktionen omedelbart besluta om åtgärder för att minska 
kostnaderna. Förbundet har rätt att disponera balanserat resultat. För öv-
rigt gäller vad som anges i förbundsordningen. 

 
• Direktionen finansierar utveckling av övningsområde Furulund genom 

rationalisering av befintlig verksamhet men även rätt att genomföra be-
sparingsförslag som förbundet redovisat vid genomförda ägarsamråd. 

 
• För revision av förbundets verksamhet får nyttjas totalt 120 000 kronor. 

 
 

2    Ekonomiska förutsättningar budget 2017 2018 och flerårsplan 2018-
2019 2019-2020 
 



Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gäl-
lande 2017 
                             

Sida: 2 (4) 

Förslag 2017-05-19 
Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2016 2017 
enligt reviderat konsortialavtal § 3   
Beslutad av KF Östersund den 21 juni 2016 

Reviderad den:  
 

 
• Budgetramen/medlemsbidraget för budget 2017 2018 och flerårsplan 

2018-2019 2019-2020 utgår från 2016 2017 års budgetram/bidrag för 
Jämtlands Räddningstjänstförbund och kostnadsfördelning mellan 
ägarkommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, 
Strömsund och Östersund. Kostnadsfördelningen (2016 2017 års nivå) 
är följande: Berg 12 373 12 808 tkr, Bräcke 9754 10 096 tkr, Härjeda-
len 21 890 22 659 tkr, Krokom 16 912 17 506 tkr, Ragunda 9 564 9 
900 tkr, Strömsund 16 189 16 758 tkr och Östersund 32 278 32 952 tkr 
– totalt 118 960  122 679 tkr.  

 
• Indexuppräkningen från 2016 2017 till 2017 2018 års nivå uppgår till 2,0 

2,5 % för personalkostnader och 1,7 1,9 % för övriga kostnader (och in-
täkter).  

 
 

• Förbundet får även för år 2018 behålla det extra tillskott på 2 mnkr som 
tillfördes förbundet 2017.  
 

 
• För budgetåret 2017 2018 uppgår förbundets totala bud-

getram/medlemsbidrag till 122 679 125 392 tkr- varav från Berg 
12 808 13 091 tkr, Bräcke 10 096 10 320 tkr, Härjedalen 22 659 23 
160 tkr, Krokom 17 506 17 893 tkr, Ragunda 9 900 10 119 tkr, Ström-
sund 16 758 17 129 tkr och Östersund 32 952 33 680 tkr. 
 

 
• För 2018-2019 2019-2020 bestäms indexuppräkningen i kommande års 

ägardirektiv.  
 

• Förbundet erhåller medlemsbidrag från ägarkommunerna enligt fast-
ställd budget med en fjärdedel per kvartal i förskott. 

 
• Förbundet kan balansera årets resultat (förändring av eget kapital).  

 
 
 
 

3    Informationskrav 
 
• Årsredovisning  
Förbundet ska lämna underlag för årsredovisning inklusive miljö- och per-
sonalekonomiskt bokslut till medlemskommunerna senast den 15 februari 
året efter räkenskapsåret. Det reviderade bokslutet, inklusive lekmannarevi-
sorernas rapport, ska vara ägarna tillhanda senast den 15 mars. Redovisning 
av förhållanden som förbundet önskar påtala som äskanden/behov inför 
kommande budgetår ska inlämnas till medlemmarna senast den 31 januari 
året före budgetåret. 
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• Delårsrapporter 
Förbundet skall redovisa delårsrapporter till ägarna per 30 april och 31 au-
gusti. Rapporterna ska innehålla prognos för helårsresultat och vara med-
lemmarna tillhanda ca 20 maj och ca 20 september. I delårsrapporterna ska 
uppföljning av miljö- och personalmålen göras. I delårsrapporten per 31 au-
gusti skall även delårsbokslut redovisas. Rapporter och bokslut skall även 
tydligt redovisa uppnådda resultat i relation till satta mål. Exakta tidpunkter 
meddelas i början av året. 

 
 

• Statistikuppgifter 
Förbundet ansvarar för erforderlig redovisning av verksamhetsstatistik 
(uppgifter till SCB mfl, enkäter etc). 
 
• Övrig information 
Medlemmarna har rätt att under löpande år kalla förbundets direktion och 
ledning för information om förbundets verksamhet och ekonomi. 

 
• Nyckeltal – jämförelser med andra  
Uppdras till direktionen att räkna fram/utarbeta nyckeltal – jämförelser med 
andra räddningstjänster i syfte att ha underlag för förbättringsåtgärder. 
 

 
4    Speciella verksamhetskrav  
 
Principiella frågor 
Förbundet ska tillse att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 
får tillfälle att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller större vikt fattas. 
 
Internkontroll 
Direktionen har att verka för att en god internkontroll präglar organisationen 
och förbundets löpande verksamhet. Direktionen ska årligen värdera den in-
terna kontrollen.   
 
Miljöarbete 
Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar 
utveckling. Förbundet ska aktivt arbeta för att förbättra och utveckla sitt 
miljöarbete genom att formulera egna målsättningar som sammanställs i 
handlingsplaner på lokal nivå. Uppföljningen redovisas i samband med de-
lårsrapporter och årsbokslut. Förbundet ska genomföra och kommunicera 
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smarta miljölösningar på kort och lång sikt. Förbundets långsiktiga målsätt-
ning ska vara fossilbränslefri och energieffektiv verksamhet 2030. 

 
Upphandling 
Förbundet skall samordna sin upphandling med medlemskommunernas ge-
mensamma nämnd för upphandling och följa den fastställda upphandlings-
policyn som fastlagts av länets gemensamma nämnd för upphandling. 

 
Förbundets IT-verksamhet 
Förbundet ska ha en av direktionen fastställd policy med rutiner vad gäller 
IT-säkerhet, där även användarnas ansvar för säkerhet och etik tydliggörs.  
 
Personalpolitik  
Förbundet ska aktivt verka för att:  
- arbetsmiljön på förbundets arbetsplatser är stimulerande samt främjar 
hälsa, trivsel och arbetsglädje. 
 

- förbundet uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda ar-
bets- och anställningsförhållanden. 
 

- förbundet har jämställda arbetsplatser där kvinnor och män värderas lika 
och ges samma möjligheter till goda arbets- och anställningsvillkor samt 
karriärmöjligheter. 

 
Extraordinära händelser 
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna har fastställt Ledningsplan för 
respektive kommun vid extra ordinära händelser. Av planen framgår organi-
sationen av krisledningsnämnd och att planen omfattar alla verksamheter 
inom kommunkoncernen. 
 
Förbundet har skyldighet att ingå i kommunernas organisationer för extraor-
dinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av ledningsplanen. Så-
ledes ska förbundet upprätta plan för extraordinära händelser, revidera pla-
nerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive 
verksamhet. 
 
 
Ägardirektiven gäller efter att samtliga ägarkommuners fullmäktige-
församlingar beslutat fastlägga dem. 
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§ 136 
 
Delegationsbeslut 
 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 104-132/2017 
 
b) Handläggare tillgänglighets- och trafikfrågor Peter Janssons delegat-

ionsbeslut om parkeringstillstånd (nr 15-25) 
 
c)  Lönechef Carina Wiiks delegationsbeslut om lönebidrag (nr 5-6) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
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§ 137   
 

Delgivningar 
 

a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 

 
 Budget 2017   300 000:-  
 Brottsofferjouren, § 75/2017 - 9 800:- 
 Frivilliga Samhällsarbetare i Z-län, § 100/2017 - 3 000:- 
 Samverkan mot brott (SAMBO), § 101/2017 - 5 000:- 

 Kvarstår   282 200:-  

 
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
 Budget 2017   1 000 000:- 
 Strömsunds skoterallians, § 306/2016  - 200 000:- 
 Kostnad för planändring Åsen 7:35 m.fl. ?  
 § 60/2017 (70-75 tkr) 

 Kvarstår   800 000:- 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
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