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Plats och tid  Folkets Hus, Strömsund, kl. 14.00-14.25 

Beslutande  27 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare enligt närvarolista. 
  

Kungörelse 

Kungörelse om sammanträdet har varit införd i Tidningen Ångerman-
land, Länstidningen och Östersunds-Posten samt kommunens hemsida  
2016-12-05. 

Kungörelse om sammanträdet har varit uppsatt på kommunens officiella 
anslagstavla 2016-12-02--14. 

 Kungörelse och bilagor har sänts till ledamöter och ersättare  2016-12-02. 
 
Därefter förklarades sammanträdet vara i laga ordning utlyst. 
 
Kl. 12.00-14.00 utdelades gåvor till anställda tjänstemän och politiker som 
tjänstgjort i minst 25 år. Bilaga 

 
Övriga närvarande Lena Haglund, sekreterare 
   
Utses att justera  Karin Näsmark och Britt-Inger Roos 
 
Justeringens  Kommunkansliet, Strömsund, 2016-12-21, kl. 15.00 
plats och tid 
 
 Sekreterare ............................................................... Paragrafer   111-120 
  Lena Haglund 
 
 Ordförande ................................................................    
  Ardis Lindman 
  
 Justerare ................................................................ …………………………………………… 
  Karin Näsmark Britt-Inger Roos  
   

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

Sammanträdesdatum 2016-12-14 

Datum då anslag 2016-12-21 Datum då anslag    2017-01-12 
sätts upp   tas ned 
Förvaringsplats  Kommunkansliet, Strömsund 
för protokollet 

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



Namn Yrke

1 Marlene Blixt Hammerdal Förskollärare

2 Katarina Edin Strömsund Förskollärare

3 Anna Forsner Andersson Rossön Enhetschef

4 Helena Hugosson Hammerdal Biståndshandläggare

5 Erika Jacobsson Backvall, Rossön Barnskötare

6 Annette Johansson Backe Enhetschef

7 Tommy Jönsson Källåsen, Lit Lärare

8 Anneli Lind Strand Förskollärare

9 Gabriella Lundqvist Ede Undersköterska

10 Maria Nicolic Äspnäs Lärare

11 Kent Nykvist Hammerdal Lokalvårdare

12 Katarina Olofsson Strömsund Undersköterska

13 Carina Olsson Strömsund Lärare

14 Marie Pålsson Tullingsås Undersköterska

15 Marie Roos Hammerdal Lärare

16 Eva Rönnestrand Strömsund Administratör

17 Tomas Sandberg Strömsund Undersköterska

18 Maria Strängby Gäddede Distriktssköterska

19 Hans Sundin Hallviken Lärare

20 Birgitta Svensson Hoting Undersköterska

21 Eva Thelin Strömsund Bibliotekarie

22 Viktora Tjärnlund Kyrkviken, Hoting Rektor

23 Nina Wallin Hoting Förskollärare

24 Göran Edman Hoting Politiker

25 Nils-Bengt Nilsson Backe Politiker

26 John-Gunnar Wallin Backe Politiker
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§ 111 
 
Ändring i föredragningslistan 

• Punkt 4 Information från kommunrevisionen utgår. 
 

• Nytt ärende: Val av ersättare i styrelsen för Strömsunds Hyresbostäder AB 
 
_____ 
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§ 112 Dnr 2016.352 524 
 
Investering för fortsatt utbyggnad av bredband via fiber 

Målet enligt kommunens bredbandsstrategi är att 90 % av alla hushåll och 
företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande ca 
10 % ska ha minst 10 Mbit/s år 2020.  
 
Fortsatt utbyggnad av bredband via fiber är ett steg för att uppnå målen 
och innebär att kommunen i samarbete med ServaNet bygger ut stadsnät 
där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.  
 
Kommunfullmäktige har fastställt finansiellt investeringsmål till 23,5 mil-
joner kronor för år 2017. Detta medför att kommunen behöver göra avsteg 
från gällande riktlinjer och temporärt utöka investeringsramen de när-
maste åren för den specifika investering som bredbandsutbyggnaden ut-
gör. Den utökade investeringsramen fastställs separat inför varje budgetår. 
 
Alla typer av investeringar eller borgensåtaganden påverkar kommunens 
ekonomiska ställning. Till skillnad mot traditionella investeringar så kom-
mer kapitaltjänstkostnaden för bredbandsinvesteringarna inte nämnvärt 
belasta kommunen eftersom det med varje investering ska följa en betal-
ning av arrende som motsvarar kapitaltjänstkostnaden. 
 
Kommunen tar den finansiella risken för denna utbyggnad. 
 
För år 2017 föreslås investeringsramen för bredband till 20 miljoner  
kronor. 
 
Exakt vilka sträckor som ska byggas beslutas senare i samråd med  
SevaNet och beror bland annat på antalet intresserade kunder och bi-
dragsmöjligheter. 
 
Bredbandssamordnaren föreslår följande: 
 
1.  Strömsunds kommun skapar en särskild investeringsram för år 2017 på 

20 miljoner kronor för de bredbandsinvesteringar vars kapitaltjänst-
kostnader till huvuddel ska finansieras genom arrenden.  

 
2.  Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om 

användande av medel inom denna ram. 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-12-14  4  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 112 forts. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 221/2016 
Kommunstyrelsen § 282/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1.  Strömsunds kommun skapar en särskild investeringsram för år 2017 på 
20 miljoner kronor för de bredbandsinvesteringar vars kapitaltjänst-
kostnader till huvuddel ska finansieras genom arrenden.  

 
2.  Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om 

användande av medel inom denna ram. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Bredbandssamordnare 
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§ 113 Dnr 2016.221 814 
 
Tillägg till Strömsunds kommuns beslut om reglering av 
snöskotertrafiken inom område Frostviken Väst 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 september 2016, § 86, att med stöd 
av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförord-
ningen (1978:594) bilda ett kommunalt regleringsområde, för körning i ter-
räng med terrängskoter eller annat motordrivet fordon, inom område 
”Frostviken väst”. 
 
I beslutet finns 12 undantag från föreskrifterna i beslutet. För att underlätta 
arbetet med dispensgivning och för att förhindra missförstånd ser kom-
munen att även följande undantag från föreskrifterna ska läggas till beslu-
tet: 
 
Projektering, byggande, installation eller underhåll av väg, kraftledning, gasled-
ning, vatten- eller avloppsledning, radio- eller teleanläggning samt vid byggande, 
underhåll och drift av anläggningar för friluftslivet 
 
Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
till undantagen från föreskrifterna i kommunfullmäktiges beslut den  
14 september 2016, § 86, även lägga till följande undantag från föreskrifter-
na:  
 
Projektering, byggande, installation eller underhåll av väg, kraftledning, gasled-
ning, vatten- eller avloppsledning, radio- eller teleanläggning samt vid byggande, 
underhåll och drift av anläggningar för friluftslivet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 229/2016 
Kommunstyrelsen § 290/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
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§ 113 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Följande undantag från föreskrifterna läggs till undantagen i kommun-
fullmäktiges beslut den 14 september 2016, § 86.  
 
Projektering, byggande, installation eller underhåll av väg, kraftledning, gasled-
ning, vatten- eller avloppsledning, radio- eller teleanläggning samt vid byggande, 
underhåll och drift av anläggningar för friluftslivet. 
 
Simon Högberg (M) deltar inte i beslutet. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Miljö- och byggavdelningen  
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§ 114 Dnr 2016.374 377 
 
Fjärrvärme Gäddede 

I samband med utredningen om lokaleffektivisering av skolan i Gäddede 
har åter frågan om värmeanläggningen i fastigheten aktualiserats. Anlägg-
ningen är från mitten av 1980-talet och borde ha varit utbytt för flera år se-
dan då den i princip är uttjänt. 
 
Kalkyler visar att ett byte av värmeanläggningen uppskattningsvis skulle 
kosta 2 000 000 – 2 500 000 kronor. 
 
I diskussion med Jämtlandsvärme AB (JVAB) har bolaget visat sig berett att 
investera i en fjärrvärmeanläggning i Gäddede som alternativ till att kom-
munen investerar i ännu en egen anläggning. 
 
En sådan fjärrvärmeanläggning skulle också kunna ersätta andra äldre 
värmeanläggningar och dessutom möjliggöra för andra fastighetsägare på 
orten att konvertera till fjärrvärme. Bland annat har Strömsunds hyresbo-
städer AB visat intresse att ansluta till en fjärrvärmeanläggning i takt som 
deras behov av byte av värmeanläggningar uppstår.  
 
För anslutning av skolan (inklusive gymnastik- och simhall), Levinsgården 
och varmvatten för Forsgården har JVAB begärt en sammanlagd anslut-
ningsavgift om 2 000 000 kronor. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
kommunen ansluter ovanstående fastigheter till en fjärrvärmeanläggning 
hos Jämtlandsvärme AB och att 2 000 000 kronor anslås för ändamålet. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 282/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
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§ 114 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1. Kommunen ansluter ovanstående fastigheter till en fjärrvärmeanlägg-
ning hos Jämtlandsvärme AB.  

 
2. För ändamålet anslås 2 000 000 kronor.  
 
3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda behov 

2016 (extra statsbidraget). 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen  
Jämtlandsvärme AB 
Strömsunds hyresbostäder AB 
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§ 115  Dnr 2016.385  275 
 
Rekonstruktionsavtal avseende HSB:s bostadsrättsförening 
Rönnen i Strömsund 
 
När HSB:s bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund var på obestånd, och 
kommunen till följd av detta skulle tvingas att infria sitt borgensåtagande, 
upprättades ett avtal om rekonstruktion. Rekonstruktionsavtalet har löpt 
från 1999, först som femårigt avtal och därefter som ettårigt avtal. 
 
Vid den ursprungliga rekonstruktionen fick föreningen ett räntefritt lån 
på 13 200 000 kronor. Föreningen har sedan dess amorterat på lånet, som 
nu uppgår till 9 900 000 kronor. 
 
Förslag till nytt ettårigt avtal har nu upprättats. Enligt avtalet ska förening-
en amortera 200 000 kronor även under år 2017. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 300/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Strömsunds kommun tecknar ett ettårigt avtal enligt bilaga. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Bostadsrättsföreningen 
 
 
 
 

  



Rekonstruktionsavtal avseende HSBs bostadsrättsförening 
Rönnen i Strömsund 

HSB:s bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund, organisationsnummer  
716462-0622, nedan kallad Föreningen, har på sin fastighet Häggen 12 i Ström-
sunds kommun uppfört fyra hus med sammanlagt 35 lägenheter och  
två lokaler. 

Av föreningens lägenheter är för närvarande 34 lägenheter upplåtna med bo-
stadsrätt och 1 lägenhet upplåten med hyresrätt. 

Föreningen har, bortsett från skulder hänförliga till den löpande driften  och för-
valtningen av Föreningens fastigheter, följande låneskulder och ansvarsförbin-
delser: 

A. Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB), kapital 17 608 368 kronor 
mot säkerhet i form av borgen från Strömsunds kommun, nedan Kom-
munen 

B. Strömsunds kommun 9 900 000 kronor 

C. HSB Mitt, föreningsavgäld 925 425 kronor 

1. Kommunens åtaganden

1.1 Kommunen lämnade Föreningen ett lån

När föreningen var på obestånd 1998, och kommunen som följd av detta
skulle kunna tvingas att infria sitt borgensåtagande, upprättades ett re-
konstruktionsavtal. Detta har löpt under perioden 1999-01-01 till och med
2003-12-31. Kommunen lämnade Föreningen ett lån omfattande dels
12 000 000 kronor, dels de kapitalkostnader som Föreningen inte kunde
betala avseende perioden 1998-01-01 till 1999-01-22. Dessa kostnader
uppgick till 1 200 000 kronor. Ursprungligt lån uppgick därför till
13 200 000 kronor. Lånet skulle tillsvidare löpa ränte- och amorterings-
fritt.

Från år 2000 har Föreningen amorterat på lånet till kommunen. Enligt 
nuvarande rekonstruktionsavtal amorteras 200 000 kronor per år. 
Lånet uppgår i dag till 9 900 000 kronor. 

2. HSB:s åtaganden

2.1 Avtal om förvaltning

HSB har träffat avtal avseende Föreningens ekonomiska förvaltning.
HSB förbinder sig att på oförändrade villkor förlänga avtalet till och med
2017-12-31.

1 (3) 



2.2 HSB förbinder sig att ej kräva betalning av föreningsavgäld under 
perio-den fram till 2017-12-31. 

3. Föreningens åtaganden

3.1 Återbetalning av kapitalfordran 

Under rådande läge på kreditmarknaden ändras återbetalningstiden på 

kapitalskulden till SBAB till 60 år. Amorteringstakten ökar därmed till to-

talt 300 000 kronor per år från tidigare 184 651 kronor per år. Denna vill-

korsändring av återbetalningstiden till SBAB medför att Kommunens 

kapitalfordran får stå tillbaka till förmån för SBAB:s kapitalfordran. 

3.2 Föreningens årsavgifter 

Föreningen förbinder sig 

att höja årsavgiften i takt med utvecklingen på orten. Detta sker efter 
samråd med Kommunen. 

3.3 Föreningens driftkostnader 

Föreningen förbinder sig 

att ej ha högre driftkostnader än att en minsta amortering på 200 000 kro-
nor på lånet till Kommunen kan göras årligen. 

3.4 Avsättning till yttre underhållsfond 

Föreningen skall årligen göra avsättning till fonden för yttre underhåll 
med minst 48 000 kronor. 

3.5 Föreningens övriga åtaganden 

Föreningen förbinder sig att under avtalstiden 

- inte göra avsättning till fonden för inre underhåll, 

- inte utan Kommunens tillstånd belasta Föreningen med kostnader för 
standardhöjande förbättringsåtgärder på Föreningens fastigheter, 

- inte utan Kommunens tillstånd göra någon nedsättning av insatserna 
eller lämna annan utdelning till Föreningens medlemmar, 

- inte utan Kommunens skriftliga medgivande uppta ytterligare kredit 
eller ställa säkerhet för annans skuld, 

2 (3) 



- ej ta ut pantbrev, 

- upprätthålla en teknisk och ekonomisk förvaltning som kvalitativt kan 
godkännas av Kommunen, 

- planera Föreningens ekonomi på sådant sätt och fatta de beslut som 
behövs för att Föreningens åtaganden enligt detta avtal uppfylls, 

- ha flera årliga överläggningar med avtalsparterna kring Föreningens 
ekonomiska situation, 

- om händelser av vikt för Föreningens ekonomi inträffar skriftligen 
meddela Kommunen, 

-  vid omsättning av Föreningens övriga lån följa Kommunens rekom-
mendationer, t ex vad gäller räntebindningstid, 

- inte inge begäran om rekonstruktion enligt lagen om företagsrekon-
struktion. 

4. Avtalstid med mera

Detta avtal gäller från och med datum för avtalets firmatecknande av 
samtliga parter, till och med 2017-12-31. Kommunfullmäktiges godkän-
nande av avtalet är en förutsättning för dess giltighet. Detta avtal har 
upprättats i tre (3) exemplar varav parterna tagit var sitt.

Strömsund 2016- 
Strömsunds kommun 

Strömsund 2016- 
HSB:s Bostadsrättsförening 
Rönnen i Strömsund 

…………………………………. …………………………………… 
Hansson 

Östersund 2016- 
HSB Mitt 

 ……………………………………………… 

3 (3) 
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§ 116 Dnr 2016.233 113 
 
Val av ersättare i barn-, kultur- och utbildningsnämnden för 
tiden intill den 31 december 2018 efter Elisabeth Hägglund (S) 
 
Beredning 

Kommunfullmäktiges valutskott § 30/2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1. Per-Olof Melin (S), Jormvattnet, utses som ersättare i barn-, kultur- och 
utbildningsnämnden för tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 14 december 2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Per-Olof Melin 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
Löner 
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§ 117 Dnr 2016.307 113 
 
Val av ersättare i barn-, kultur- och utbildningsnämnden för 
tiden intill den 31 december 2018 efter Hans Elmbjer (SD) 
 
Beredning 

Kommunfullmäktiges valutskott § 31/2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1. Sven-Ingvar Eriksson (SD), Kilen, Hammerdal, utses som ersättare i 
barn-, kultur- och utbildningsnämnden för tiden intill den 31 december 
2018. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 14 december 2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Sven-Ingvar Eriksson 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
Löner 
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§ 118 Dnr 2016.283 113 
 
Val av ersättare i styrelsen för Strömsunds Hyresbostäder AB 
för tiden t.o.m. årsstämman 2019 efter Agneta Rosén (S) 

Beredning 

Kommunfullmäktiges valutskott § 32/2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1. Susanne Hansson (S), Strömsund, utses som ersättare i styrelsen för 
Strömsunds Hyresbostäder AB för tiden t.o.m. årsstämman 2019. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 14 december 2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Susanne Hansson 
Strömsunds hyresbostäder AB 
Löner 
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§ 119 Dnr 2016.383 829 
 
Medborgarförslag om skateboardpark 
 
Camilla Hulkki och Arvid Hulkki Sandberg, Strömsund, har den 17 no-
vember 2016, lämnat in ett medborgarförslag om anläggande av en skate-
boardpark i Strömsund. Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
 
 

  



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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Justering (Sign) 
  

§ 120  
 
Delgivningar 
 
a) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 16 november 2016 beslutat att utse 

Roger Kristofersson som ny ledamot för Socialdemokraterna fr.o.m. 
den 16 november 2016 efter Malin Axelsson. Som ny ersättare utses 
Agneta Rosén. 

 
 
b) Delårsrapport år 2016 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – 

Akademi Norr 
 
  
c)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

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

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

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

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

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
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Nr Namn Hemort Besl Ej tjg 
1 Göran Bergström (s) Strömsund  X 
2 Lars Andreasson (s) Norråker  X 
3 Susanne Hansson (s) Strömsund  X 
4 Lennart Oscarsson (s) Hammerdal  X 
5 Petra Monwell (s) Flyn 
6 Ardis Lindman (s) Björkvattnet  X 
7 Roger Kristofersson (s) Strömsund  X 
8 Roger Sannemo (s) Strömsund  X 
9 Karin Näsmark (s) Havsnäs  X 
10 Morgan Olsson (s) Blåsjöfallet  X 
11 Lena Johansson (s) Lövberga  X 
12 Bengt Bergqvist (s) Strömsund 
13 Angelica Johannesson (s) Strömsund 
14 Lars-Åke Knutsson (s) Lövberga  X 
15 Elisabeth Lindholm (s) Strömsund  X 
16 Kjell Carlsson (s) Hammerdal  X 
17 Ida Collin (s) Norråker  X 
18 Göran Espmark (c) Äspnäs  X 
19 Mats Gärd (c) Fyrås  X 
20 Magnus Svensson (c) Gåxsjö  X 
21 Ragnar Lif (c) Kyrktåsjö  X 
22 Britt-Inger Roos (c) Tjärnnäset  X 
23 Simon Högberg (m) Strömsund  X 
24 Åse Ehnberg (m) Strömsund  X 
25 Lars-Eric Bergman (m) Hoting  X 
26 Marina Wahlström (m) Strömsund 
27 Peter Frost (v) Strömsund 
28 Kerstin Sjöberg (v) Strömsund  X 
29 Gert Norman (v) Backe 
30 Sven-Ingvar Eriksson (sd) Kilen  X 
31 Hans Elmbjer (sd) Hammerdal  X 
32 Lars Gustavsson (sd) Lövberga 
33 Göran Edman (rd) Hoting  X 
34 Mona Bjurström (rd) Strömsund  X 
35 Greger Rönnqvist (mp) Strömsund  X 
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             Kommunfullmäktige 2016-12-14   
  

  

  
 

 Ersättare     

      
Nr Namn Hemort Besl Ej tjg  
1 Marie Gabrielsson (s) Ulriksfors  X    

2 Carina Andersson (s) Strömsund  X    

3 Sara Edvardsson (s) Hammerdal      

4 Kent Wassdahl (s) Tåsjö  X    

5 Desirée Edin (s) Strömsund      

6 Bernth Nygren (s) Strömsund  X    

7 Christin Mattsson (s) Ede      

8 Verner Hammar (s) Strömsund      

9 Agneta Rosén (s) Äspnäs      

10 Nils-Bengt Nilsson (c) Backe      

11 Eira Roos (c) Strömsund      

12 Lars Lif (c) Kyrktåsjö      

13 Håkan Berglund (m) Gussvattnet      

14 Herman Holmquist (m) Strömsund  X    

15 Ylva Hansson Glantz (v) Strömsund      

16 Aron Kjellgren (v) Strömsund      

17 Mikael Säbom (sd) Kärrnäset      

18 Kjell Wikberg (sd) Öhn      

19 Kenneth Sjödin (rd) Rossön      

20 Siv Johansson (rd) Strömsund      

21 Per Berglund (mp) Backe      

22 Göran Hellbergh (mp) Strömsund      

 
 
 
 
 
 
 

 
    Protokollsjusterare 
 
 
Ordförande .................................................……… .................................................……… 
  Ardis Lindman  Karin Näsmark  
                   
 
Sekreterare .................................................……… .................................................……… 
  Lena Haglund  Britt-Inger Roos                     
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