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Plats och tid  Folkets Hus, Hoting, kl. 13.00-14.30 

Beslutande  23 ordinarie ledamöter och 9 tjänstgörande ersättare enligt till proto- 
  kollet bifogad närvarolista.   

Kungörelse 

Kungörelse om sammanträdet har varit införd i Tidningen Ångerman-
land, Länstidningen och Östersunds-Posten 2015-09-07 

Kungörelse om sammanträdet har varit uppsatt på kommunens officiella 
anslagstavla 2015-09-04—16. 

 Kungörelse jämte bilagor har utsänts till ledamöter och ersättare 
 2015-09-04. 

Därefter förklarades sammanträdet vara i laga ordning utlyst. 

 
Övriga  Lena Haglund, sekreterare 
närvarande  Anders Andersson, kommunchef 
       
   
Utses att justera   
 
Justeringens  Kommunkansliet, Strömsund, 2015-09-21, kl. 15.00 
plats och tid 
 
 Sekreterare ............................................................... Paragrafer   76-103 
  Lena Haglund 
 
 Ordförande ................................................................    
  Ardis Lindman 
  
 Justerare ................................................................ …………………………………………… 
  Lena Johansson Britt-Inger Roos  
  
   

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

Sammanträdesdatum 2015-09-16 

Datum då anslag 2015-09-21 Datum då anslag    2015-10-13 
sätts upp   tas ned 

Förvaringsplats  Kommunkansliet, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Lena Haglund
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§ 76 Dnr 2014.393 616 
 
Svar på medborgarförslag om ersättning för resor för SFI-
studerande 

Nils Nordlander, Håxås, inkom den 13 november 2014 med ett medbor-
garförslag om ersättning för resor för SFI-studerande. Nordlander föreslår 
att alla studerande vid SFI och Komvux ska få samma ekonomiska förut-
sättningar åtminstone vad gäller transport till och från skolan. Bilaga 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2014, § 128, att över-
lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till yttrande. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 119/2015 
Kommunstyrelsen § 145/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget avslås då det ekonomiska läget inte ger möjlighet att 
prioritera kostnadsfria resor för alla SFI- och Komvuxstuderande. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Nils Nordlander 
 
 
 

 





  

SVAR 
 
 
2015-05-19 

                       1 (2)  
 
 
 

 
 

  

  
 

 
 
 

Svar på medborgarförslag om ersättning för resor för SFI-
studerande 

Nils Nordlander, Håxås, inkom den 13 november 2014 med ett medbor-
garförslag om ersättning för resor för SFI-studerande. Nordlander föreslår 
att alla studerande vid SFI och Komvux ska få samma ekonomiska förut-
sättningar åtminstone vad gäller transport till och från skolan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2014, § 128, att över-
lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Efter kontroll med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har vi fått 
följande information; 
 
Kvinnor och män som beviljats uppehållstillstånd och fortfarande bor 
kvar i Migrationsverkets anläggningar har enligt gällande regler rätt att 
delta i utbildning i Svenska för invandrare (SFI). Migrationsverket gör en 
individuell behovsprövning när det gäller ersättning för resor till SFI.  
 
För kommunplacerade kvinnor och män som omfattas av ”Lagen om eta-
bleringsinsatser för vissa nyanlända invandrare” ersätter Arbetsför-
medlingen kostnader för resor till SFI om de överstiger 600 kronor per 
månad.  
 
Vuxna asylsökande kvinnor och män saknar rätt att delta i Svenska för in-
vandrare.  
 
Övriga vuxenstuderande kvinnor och män kan indelas i två ålderskatego-
rier;  
 

• Yngre vuxenstuderande (Åldersgruppen 16 – 20 år) 
• Andra vuxenstuderande (Från och med andra kalenderhalvåret då 

den studerande fyller 20 år) 
 
För yngre vuxenstuderande som omfattas av studiestödslagen ska hem-
kommunen ansvara för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Kom-
munens ansvar gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilome-
ter. För andra vuxenstuderande saknas motsvarande skyldighet. Bestäm-
melserna finns i Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa 
elevresor, Förordningen om kommunernas skyldighet att svara för vissa 
elevresor och Studiestödslagen.



  

FÖRSLAG TILL SVAR PÅ 
MEDBORGARFÖRSLAG 
 
 
2015-05-19 

                       2 (2)  
 
 
 

 
 

  

  
 

 
 
 
 
Det ekonomiska läget för framtids- och utvecklingsförvaltningen ger inte 
möjlighet att prioritera kostnadsfria resor för alla SFI- och Komvuxstu-
derande. 
 
Medborgarförslaget avslås då det ekonomiska läget inte ger möjlighet att 
prioritera kostnadsfria resor för alla SFI- och Komvuxstuderande. 
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§ 77 Dnr 2015.210 455 
 
Svar på medborgarförslag om avskärmning och asfaltering 
vid sopåtervinningsstationen vid E45 i Strömsund 

Medborgarförslag den 10 juni 2015 har kommit in från Jan Hjortzberg, 
Strömsund. Bilaga 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2015, § 74, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Förslag till svar på medborgarförslaget har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 131/2015 
Kommunstyrelsen § 168/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Jan Hjortzberg 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
 





  

 
SVAR  
 
2015-08-04 

 
 
 
 

 

  

  
 

 
 
 

 

Svar på medborgarförslag om avskärmning och asfaltering 
vid sopåtervinningen i Strömsund 
 
Medborgarförslag den 10 juni 2015 har kommit in från Jan Hjortzberg, 
Strömsund, kring avskärmning och asfaltering av sopåtervinningsstation-
en längs E45 i centrala Strömsund. 
 
Eftersom det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB som har an-
svaret för återvinningsstationerna för förpackningar, tidningar och glas så 
hänvisar kommunen vidare till dem. 
 
När det gäller asfalteringen är det en fråga för markägaren (Bilbolaget). 
 
Kommunen ska informera Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB om 
det inkomna medborgarförslaget. 
 
Medborgarförslaget är därmed besvarat. 
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§ 78 Dnr 2015.17 840 
 
Finansiering av Vindkraftscentrum för andra halvåret 2015 

Vindkraftcentrum i nuvarande projektform avslutas den 30 juni 2015. För 
att säkerställa verksamheten under andra halvåret 2015 planeras ett över-
bryggningsprojekt. Ansökningar om medfinansiering har lämnats till 
Energimyndigheten, Region Jämtland Härjedalen, Jämtlandsvärme AB 
och SUAB. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2015, § 64, om medfinansiering 
med 90 000 kronor för andra halvåret 2015.  
 
Information har nu lämnats om att medfinansieringen från Region Jämt-
land Härjedalen är villkorad med att Strömsunds kommun ökar sin finan-
siering från 90 000 kronor till 190 000 kronor, dvs med ytterligare 100 000 
kronor. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 121/2015 
Kommunstyrelsen § 146/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Strömsunds kommun ökar sin medfinansiering från 90 000 kronor till 
190 000 kronor.  

 
2. Medel, 100 000 kronor, anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för 

oförutsedda behov 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Vindkraftscentrum 
Region Jämtland Härjedalen 
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§ 79 Dnr 2015.171 041 
 
Bokslutsprognos per 30 april 2015 koncernen samt investe-
ringsprognos 

Kommunledningsförvaltningen ekonomi har upprättat bokslutsprognos 
och investeringsprognos per 30 april 2015. 
 
Det redovisade resultatet ser ut att hålla budget, det vill säga +7 mkr. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 147/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bokslutsprognos och investeringsprognos godkänns. 
 
2.  De nämnder som går med underskott måste aktivt arbeta med att 

minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje 
budgetuppföljning. 

 
_____  
 
Beslutsexp 
Nämnderna 
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§ 80   Dnr 2015.261 042 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsför-
bundet i Jämtlands län 2014 

Årsredovisning har upprättats för förbundet för år 2014. 
 
Revisorerna har i en revisionsberättelse tillstyrkt att förbundsstyrelsens 
årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 127/2015 
Kommunstyrelsen § 164/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 
2. Årsredovisningen godkänns. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Karin Näsmark (s) i handläggningen av ären-
det. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Samordningsförbundet 
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 § 81  Dnr 2015.203 170 
 
Ägardirektiv för Jämtlands Räddningstjänstförbund 2016 

Förslag till ägardirektiv 2016 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har 
upprättats. 
 
För budgetåret 2016 uppgår förbundets totala budgetram/medlems-
bidrag till 118 960 tkr – varav från Berg 12 373 tkr, Bräcke 9 754 tkr, Här-
jedalen 21 890 tkr, Krokom 16 912 tkr, Ragunda 9 564 tkr, Strömsund 
16 189 tkr och Östersund 32 278 tkr. 
 
På det senaste ägarsamrådet har diskussion förts om att senarelägga be-
slut om ägardirektiv från 30 april till 30 juni för att det ska bli möjligt att 
hantera i ägarkommunernas ordinarie budgetprocess. Förslaget om änd-
rad tidpunkt har medfört att konsortialavtalet har reviderats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 128/2015 
Kommunstyrelsen § 165/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag till ägardirektiv 2016 för Jämtlands Räddningstjänstförbund, 
upprättade april 2015, godkänns. 

 
2. Upprättat förslag till konsortialavtal daterat 2009-10-27, reviderat  
 2015-04-15, godkänns. 
 
3. Upprättat förslag till förbundsordning, daterad 2007-05-03, reviderat 

2015-05-29, godkänns. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
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§ 82  Dnr 2015.186 170 
 
Delårsrapport per april 2015 för Jämtlands Räddningstjänst-
förbund 

Delårsrapport per 30 april 2015 har upprättats för Jämtlands Räddnings-
tjänstförbund. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 129/2015 
Kommunstyrelsen § 166/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Delårsrapporten godkänns. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
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§ 83 Dnr 2015.184 042 

Årsredovisning 2014 för direktionen i Partnerskap Inland – 
Akademi Norr 

Årsredovisningen 2014 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – 
Akademi Norr – fastställdes av direktionen den 13 februari 2015. Ef-
tersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 
direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskom-
muns fullmäktige. 

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna föreslår att direktionen 
för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 130/2015 
Kommunstyrelsen 167/2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
verksamhet.

2. Årsredovisningen godkänns.

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Susanne Hansson (s) och Britt-Inger Roos (c) i 
handläggningen av ärendet. 

_____ 

Beslutsexp 
Akademi Norr 
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§ 84  Dnr 2015.234 041 
 
Återbetalning av AFA-medel under 2015 

Kommunen får för tredje gången återbetalning av AFA-premier. Denna 
avser premieinbetalningar för år 2004 med ca 7 400 000 kronor. Det finns i 
dag inga indikatorer om ytterligare återbetalningar från AFA Försäkring. 
 
Tidigare återbetalningar: 
 
Utbetalningsår Premieinbetalningsår Belopp, mkr 

2012 2007-2008  15,1 
2013 2005-2006  15,0 
2015           2004  7,4 

 
Ekonomichefen föreslår att kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 
behov ökas med 500 000 kronor. Förslaget grundas på kommunstyrelsens 
senaste årsprognos per 30 april 2015 där denna extra intäkt är inräknad, 
och används till underskottstäckning av verksamheterna. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 172/2015 
 
Yrkande 

Susanne Hansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med till-
lägg att 3 000 000 kronor från kommunfullmäktiges anslag för oförut-
sedda behov avsätts till underhållsåtgärder av Industricentravägen i 
Strömsund. 
 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
bifall till detta. 
 
Proposition 2 

Ordföranden ställer därefter proposition på Susanne Hanssons tilläggsyr-
kande och finner bifall till detta. 
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§ 84 forts. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov ökas med 
3 000 000 kronor. 

 
2. Resterande medel används till underskottstäckning av verksamheter-

na. 
 
3. 3 000 000 kronor från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda be-

hov 2015 avsätts till underhållsåtgärder av Industricentravägen i 
Strömsund. 

 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 85  Dnr 2015.236 041 
 
Ramjustering 2015, avgift Region Jämtland Härjedalen 

Region Jämtland Härjedalen har förändrat sina debiteringsrutiner. Från 
och med 2015 kommer endast en samlad faktura till kommunen avseende 
medlemsavgift och regional samverkan, varför ekonomichefen föreslår en 
ramjustering av budgeten för övriga enheters andel av kostnaden.  Där-
med övertar kommunstyrelsen ansvaret för avgiften. 
 
Årets totala avgift uppgår till 814 000 kronor, och regleras av avtal och ba-
seras på antal invånare. 
 
Från förvaltning Till förvaltning Benämning Tkr 

Vård- och social- Kommunstyrelsen FoU Jämt–regionalt kunskaps- 168 
förvaltningen   centrum inom socialtjänst och 
   kommunal hälso- och sjukvård 
 
Närvård Frost- Kommunstyrelsen FoU Jämt–regionalt kunskaps-   13 
viken   centrum inom socialtjänst och 
   kommunal hälso- och sjukvård 
 
Framtids- och  Kommunstyrelsen Lärcenter   81 
utvecklingsförv    
 
Ekonomichefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ramjustering 
enligt ovan. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 140/2015 
Kommunstyrelsen § 174/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Upprättat förslag till ramjusteringar fastställs. 
_____  
Beslutsexp 
Vård- och socialförvaltningen 
Närvård Frostviken 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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§ 86  Dnr 2014.200 041 
 
Investering förskoleplatser i Strömsunds tätort  

Fullmäktige beslutade den 10 september 2014, § 79, i samband med att in-
vesteringsbudgeten antogs att anslå 7, 5 miljoner kronor till utbyggnad av 
Bredgårds förskola, NY utökad förskola. 
 
I dialog med framtids- och utvecklingsförvaltningen samt teknik- och 
serviceförvaltningen har barn- och utbildningsförvaltningen hittat en an-
nan lösning i deras befintliga lokaler för att lösa behovet av fler förskole-
lokaler. 
 
Det går i korta drag ut på att delar av Sörgård byggs om till boende för 
ensamkommande samt att de lokaler som i dag används för det ändamå-
let byggs om till förskoleverksamhet. Det innebär att de provisorier som 
finns i dag kan avslutas samt att antalet platser kan utökas med drygt 34 
platser. 
 
För att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna fortsätta med det 
arbetet krävs att fullmäktige beslutar att ändra benämningen för de 7,5 
miljoner kronor till ”nya förskoleplatser i Strömsunds tätort”. Detta ef-
tersom utökningen av platserna inte kommer att ske vid Bredgårds för-
skola. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ställa 
sig bakom förvaltningens förslag och föreslå fullmäktige att ändra be-
nämningen på investeringen av de 7, 5 miljoner kronor till ”Nya förskole-
platser i Strömsunds tätort”. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 141/2015 
Kommunstyrelsen § 175/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Benämningen utbyggnad av Bredgårds förskola, NY utökad förskola, 
ändras till ”Nya förskoleplatser i Strömsunds tätort”. 
_____  
Beslutsexp 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 87 Dnr 2015.247 003 
 
Arbetsordning för kommunfullmäktige  

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har reviderat sitt förslag till 
normalarbetsordning för fullmäktige.  
 
Kommunens verksamhetscontroller har jämfört SKLs nya normalarbets-
ordning med kommunens egen gällande arbetsordning och föreslår ett 
antal förändringar. Förändringarna är förankrade hos fullmäktiges ordfö-
rande. 
 
Verksamhetscontrollern föreslår att den reviderade arbetsordningen för 
kommunfullmäktige fastställs. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 144/2015 
Kommunstyrelsen § 178/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige fastställs. Bilaga 
 
_____  
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Arbetsordning för kommunfullmäktige  

 
 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan 

författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 
                      

Innehållsförteckning 
Antalet ledamöter 1 § 
Presidium   2 – 4 §§ 
Tid och plats för sammanträdena 5 – 8 §§ 
Sammanträde på distans 9 § 
Annonsering   10 § 
Förlängning av sammanträde, avbrytande och  
fortsatt sammanträde 11 § 
Ärenden och handlingar till sammanträdena 12 – 13 §§ 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och  
inkallande av ersättare 14 – 17 §§ 
Upprop   18 §  
Protokolljusterare 19 § 
Turordning för handläggning av ärendena 20 § 
Yttranderätt vid sammanträdena 21 – 24 §§ 
Talarordning och ordningen vid sammanträdena 25 § 
Yrkanden   26 § 
Deltagande i beslut 27 § 
Omröstningar  28 – 29 § 
Motioner   30 § 
Medborgarförslag 31 § 
Bolagens initiativrätt 32 § 
Interpellationer 33 § 
Frågor   34 § 
Beredning av ärenden 35 § 
Återredovisning från nämnderna 36 § 
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 37 § 
Valberedning  38 § 
Beredning av revisorernas budget 39 § 
Justering av protokollet 40 § 
Reservation   41 § 
Expediering och publicering 42 – 43 §§ 
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§ 1 Antalet ledamöter (5 kap. 1-3 §§ KL) 

 Fullmäktige har 35 ledamöter. 
 

Presidium (5 kap. 6 § KL) 

 § 2 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 
fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en 
andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 
Val till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls före de-
cember månads utgång. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 

 § 3  

Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den 
som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

 Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den 
äldste av dem vara ålderspresident. 

 
 § 4 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot 
eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske, välja en 
annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har av-
gått. 

 Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ål-
derspresidenten ordförandens uppgifter. 

 
Tid och plats för sammanträdena (5 kap. 7, 8 och 10 §§ KL) 

 § 5 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde enligt sammanträdes-
kalendarium som fastställts av kommunfullmäktige föregående år.  

 
Fullmäktiges mandatperiod är från den 15 oktober de år då val till 
fullmäktige har ägt rum i hela landet.  
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§ 6  

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer ef-
ter samråd med vice ordförandena. 

 En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordfö-
randen och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
bli behandlade på det extra sammanträdet. 

 
 § 7   

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att da-
gen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till 
att varje ledamot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om be-
slutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 
 

 § 8  

Fullmäktige sammanträder i Folkets Hus, Strömsund. 

 Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en an-
nan plats för ett visst sammanträde. 

  

§ 9 Sammanträde på distans (5 kap. 38 a § KL) 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-
möter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samt-
liga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar innan sam-
manträdet anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordförande avgör 
om närvaro får ske på distans. 
 
§ 10 Annonsering (5 kap. 10 § KL) 

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som 
annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på 
kommunens webbplats. 

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden 
som ska behandlas ska införas i ortstidningen/ortstidningarna. Om sär-
skilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde 
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begränsa annonseringen i ortstidningen/ortstidningarna samt på 
webbplatsen.   

§ 11 Förlängning av sammanträde, avbrytande och fortsatt samman-
träde 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för 
sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla 
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som 
återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sam-
manträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordfö-
rande en kungörelse om sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungö-
relse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de 
ledamöter och ersättare, som inte närvarat när sammanträdet avbryts, 
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.  
 
Ärenden och handlingar till sammanträdena 

 § 12  

 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när full-
mäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

 
 § 13  

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttran-
den i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör skickas till varje leda-
mot och ersättare före sammanträdet. 
 

 Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett 
ärende ska skickas till ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

Kallelser och övriga handlingar skickas i första hand elektroniskt.  

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet. 
 
§ 14 Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

(5 kap. 12-17 §§ KL) 

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekrete-
rare. Sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 
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 § 15 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde 
eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig 
och står i tur att tjänstgöra. 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om han eller hon avbry-
ter sin tjänstgöring. 
 

 § 16 

Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som 
kallats till tjänstgöring. 

 § 17 

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in 
och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det före-
ligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående hand-
läggning av ett ärende. 

 
 § 18 Upprop 

En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska 
finnas tillgänglig under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 

 Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fort-
satt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

  
§ 19 Protokolljusterare (5 kap. 61 § KL) 

 Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokol-
let från sammanträdet. 

 Sedan uppropet har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter 
att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträ-
det och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsamman-
räkningar. 

 
§ 20 Turordning för handläggning av ärendena 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits 
upp i kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turord-
ning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska be-
handlas som inte finns med i kungörelsen. 
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Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under 
ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 
 
Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap. 18 § första stycket och 19 §,  
5 kap. 21, 22, 31, 53 och 56 §§ KL) 

 § 21 

Rätt att delta i överläggningen har:  

• icke tjänstgörande ersättare 
• ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam 

nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhets-
område berörs 

• ordförande och vice ordförande i en fullmäktigeberedning, när full-
mäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt  

• ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en inter-
pellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av sva-
ret 

• styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 17 och 18 
§§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena 
i bolaget. 

 
§ 22  

Revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige be-
handlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen för-
valtning. 
 

 § 23 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträck-
ning som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i 
nämnderna, revisorerna samt anställda kvinnor och män hos kom-
munen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäl-
ler utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd 
med vice ordförandena i den utsträckning det behövs kalla ordförande 
och vice ordförande i den gemensamma nämnden och anställda i de 
samverkande kommunerna/regionerna för att lämna upplysningar vid 
sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats 
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för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under över-
läggningarna. 
 
§ 24  

När presidiet så anser vara behövligt kallas kommunchefen till sam-
manträdena för att delta i överläggningarna. 

Fullmäktiges sekreterare få yttra sig om lagligheten av det som för-
kommer vid sammanträdena. 

 
 § 25 Talarordning och ordningen vid sammanträdena 

 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 
ordning han eller hon har anmält sig och blivit uppropad. 

 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt 
till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av 
vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har 
ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 

 Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter 
tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren or-
det. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anfö-
rande. 

 Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig 
efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 
ajournera eller upplösa sammanträdet. 

 
 § 26 Yrkanden 

 När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överlägg-
ningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar att 
medge det enhälligt. 

 Om ordföranden anser att om det behövs ska den ledamot som har 
framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

 
 § 27 Deltagande i beslut (4 kap. 20 § första stycket KL) 

 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden, innan beslutet fattas. 
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 En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i be-

slutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 
 
 Omröstningar (4 kap. 20 § andra stycket, 5 kap. 42-44 §§, 46 § KL, samt 

2 § lag (1992:339) om proportionellt valsätt) 

 § 29 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter 
som har utsetts att justera protokollet. 

 Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 

 Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

 Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

 § 29  

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så 
många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

 En valsedel är ogiltig 
• om den upptar namnet på någon som inte är valbar 
• om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska 

väljas 
• om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av pro-
portionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

  
 § 30 Motioner (5 kap. 23 § 2 p KL) 
 
 En motion  

• ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter 
• får inte ta upp ämnen av olika slag 
• väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett 

sammanträde med fullmäktige. 

 En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som le-
damot vid ett sammanträde. 
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 Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordi-
narie sammanträden i april och november. 

 
 § 31 Medborgarförslag (5 kap. 23 § 5 p KL) 

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige 
(medborgarförslag).  

Ett medborgarförslag  

• ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer 
• ska innehålla namnförtydliganden, adress och telefonnummer 
• får bara ta upp ett ämne  
• väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelsens kansli, eller vid 

ett sammanträde med fullmäktige 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak av fullmäktige om det 
ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.  

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan 
nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas 
om vilken nämnd som i fortsättningen ska handlägga ärendet. Om 
fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande be-
stämmelser, som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslagen ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska för-
slagsställaren underrättas. Den som väckt ett medborgarförslag ska ha 
rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa 
de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska 
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 

 
§ 32 Bolagens initiativrätt (3 kap. 17 § och 5 kap. 23 § 6 p KL)  
 
Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får väcka 
ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som bolaget är skyldigt att se 
till att fullmäktige tar ställning till. 
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§ 33 Interpellationer (5 kap. 49-53 §§ KL)  

En interpellation  

• ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot 
• ska vara ställd till en annan ledamot i kommunfullmäktige 
• lämnas till kommunstyrelsens kansli senast 10 dagar före det sam-

manträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

 En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpel-
lationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kun-
görelsen. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen 
före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i 
3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken in-
terpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd leda-
mot i bolagets styrelse att besvara interpellationen. 

Ordförande i en nämnd till vilken en interpellation ställs får överlåta 
besvarandet av interpellationen till ordföranden i kommunstyrelsen el-
ler till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kom-
munen är medlem. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen 
då svaret på interpellationen behandlas oberoende om ersättaren 
tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

 
 § 34 Frågor (5 kap. 54-56 §§ KL)  

En fråga  

• ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot 
• lämnas till kommunstyrelsens kansli senast 10 dagar före det sam-

manträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på 
frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras vid det sammanträde vid vilken den har ställts. 
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§ 35 Beredning av ärenden (5 kap. 26-34 §§ KL)  
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur 
de ärenden som fullmäktige ska behandlas ska beredas. 

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendavald eller åt någon an-
ställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 
fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordi-
narie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och 
remiss av sådana ärenden. 
 
Återredovisning från nämnderna (3 kap. 15 § KL) 
 
36 §. Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämn-
dernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare 
bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

 
§ 37 Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 25 a och 31, 9 

kap 16 § § KL) 
 
Presidiet bereder frågor om ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

 Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i 
vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har 
framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den nämnd mot vil-
ken anmärkningen har riktats.  
 
§ 38 Valberedning  

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige 
en valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av elva ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande 
och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäk-
tige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium 
och valberedning. 
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Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan före-
gående beredning. 

 Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 
 

§ 39 Beredning av revisorernas budget  
 
Presidiet bereder revisorernas budget. 

 
§ 40 Justering av protokollet (5 kap. 61 och 62 §§ KL) 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  

 Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett. 

 Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras ome-
delbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar 
den. 

  
§ 41 Reservation (4 kap. 22 § KL)  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill mo-
tivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för ju-
steringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i proto-
koller som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart 
det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

Expediering och publicering 

§ 42    

Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, bolag, andra organ 
och personer som berörs av besluten i protokollet. 

 Hela protokollet ska alltid skickas till kommunstyrelsen och kommu-
nens revisorer. 

 Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar full-
mäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges 
namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 
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§ 43  

Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på tillkän-
nagivande även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats.  

 
§ 44 Allmänhetens frågestund 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens fråge-
stund) vid samtliga sammanträden med fullmäktige förutom vid sam-
manträdet i december.  

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frå-
gestund ska förekomma. Uppgift härom ska också tas in i de ortstid-
ningar som fullmäktige bestämmer. 

Frågorna ska hållas inom kommunens verksamhetsområde. 

Skriftliga frågor kan lämnas till fullmäktiges sekreterare senast två da-
gar före sammanträdet. Skriftliga frågor besvaras gemensamt först un-
der frågestunden, därefter kan enkla frågor ställas direkt till partiernas 
representanter. 

Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar det ärende 
där frågor från allmänheten får förekomma. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Presidiet bestämmer hur frågestunden ska genomföras och låter kalla 
de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att 
lämna upplysningar. 

Partierna ansvarar för frågestundens genomförande. 
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§ 88 Dnr 2015.250 003 
 
Reglemente för kommunstyrelsen  

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har reviderat sitt förslag till un-
derlag för reglemente för styrelsen och övriga nämnder. Förslaget har en 
annan uppbyggnad än föregående version. Det är indelat i två delar. Den 
första delen innehåller specifika bestämmelser för styrelsen. Vissa rubri-
ker är tillämpliga även för nämnderna, till exempel nämndens uppgifter, 
delegationer från kommunfullmäktige och uppföljning. Den andra delen 
består av för styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser, som 
kan tas in i såväl styrelsens som nämnders reglementen.  
 
Kommunens verksamhetscontroller har jämfört SKLs förslag med gäl-
lande reglemente och föreslår ett antal förändringar. Förändringarna är 
förankrade hos kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen.  
 
Verksamhetscontrollern föreslår att det reviderade reglementet för kom-
munstyrelsen fastställs. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 145/2015 
Kommunstyrelsen § 179/2015 
 
Yrkande 

Susanne Hansson (s) yrkar att ärendet ska återremitteras med anledning 
av oklarheter kring nämndernas ansvar för arbetsmiljön. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras i dag och finner att ärendet ska återremitteras. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras med anledning av oklarheter kring nämndernas 
ansvar för arbetsmiljön. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Verksamhetscontrollern 
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§ 89 Dnr 2015.249 003 
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Bestämmelser om allmän ordning och säkerhet finns i ordningslagen. 
Kommuner har rätt att besluta om kompletterande lokala ordningsföre-
skrifter. 
 
Kommunens verksamhetscontroller har reviderat gällande lokala ord-
ningsföreskrifter. Revideringen har skett i samarbete med polismyndig-
heten i Strömsund och tjänstepersoner inom barn- och utbildningsför-
valtningen, kultur- och fritidsavdelningen, miljö- och byggavdelningen 
samt teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2013 om att komplettera de lokala 
ordningsföreskrifterna med en paragraf om fyrverkerier och pyrotekniska 
varor är infört i förslaget. 
 
Verksamhetscontrollern föreslår att de reviderade allmänna ordningsfö-
reskrifterna för Strömsunds kommun fastställs. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 181/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

De reviderade allmänna ordningsföreskrifterna för Strömsunds kommun 
fastställs. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Länsstyrelsen  
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Strömsunds kommun 
 
Bestämmelser om allmän ordning och säkerhet finns i ordningslagen 
(1993:1617). Strömsunds kommun föreskriver, med stöd av 1 § i förord-
ningen 1993:1632, följande kompletterande lokala ordningsföreskrifter. 

 
Innehållsförteckning   
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 – 4 §§ 
Lastning av varor m.m. 5 § 
Schaktning, grävning m.m. 6 § 
Störande buller 7 § 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 8 § 
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 9-10 §§ 
Containrar och andra skrymmande anordningar 11 § 
Markiser, flaggor och skyltar 12 § 
Affischering  13 § 
Högtalarutsändning 14 § 
Förtäring av alkohol 15 § 
Ambulerande försäljning 16 § 
Camping  17 § 
Hundar  18 – 20 §§ 
Motionsspår och vandringsleder 21 § 
Avgift för att använda offentlig plats 22 § 
Dispens  23 § 
Överträdelse av lokal föreskrift 24 § 
 
Bilagor 
1. Platser/anläggningar som ska jämställas med offentlig plats, 3 §  
2. Kartor över områden med förbud mot alkoholförtäring, 15 § 
 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1  

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på of-
fentliga platser finns i 3 kap ordningslagen. 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Strömsunds kommun ska upprätt-
hållas. 
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§ 2 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är of-
fentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1 – 4 i ordningslagen om inte 
annat anges, det vill säga: 

1. allmänna vägar, 

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovi-
sas som allmän plats och har upplåtits för sitt ändamål, 

3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn-
verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgäng-
liga för allmänheten, samt 

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande an-
vänds för allmän trafik. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även av 
kommunfullmäktige fastställda ”Lokala ordningsföreskrifter för torg-
handel”, Id nr 2:2. 

 
§ 3 

Samtliga lekplatser, skolgårdar, förskolor, motions- och skidspår samt 
begravningsplatser och kyrkogårdar i kommunen förtecknade i bilaga 1 
ska jämställas med offentlig plats vid tillämpningen av 3 kap ordnings-
lagen och dessa föreskrifter. 

 
§ 4 

Kommunen bör få tillfälle att yttra sig innan polismyndigheten fattar 
beslut om tillstånd enligt 7 § (störande buller), 8 § första stycket (fyr-
verkerier och pyrotekniska varor), 9 - 10 §§ (sprängning och skjutning 
med eldvapen), 13 § första stycket (affischering), 14 § (högtalarutsänd-
ning) och 16 § första stycket (ambulerande försäljning).  

 
§ 5 Lastning av varor m.m. 

Den som ansvarar för lastning, transport, lossning och annan hantering 
av gods ska göra vad som behövs för att undvika att allmänheten ut-
sätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller så att 
räddningstjänstens arbete hindras. 
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§ 6 Schaktning, grävning m.m. 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning 
av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska 
se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta 
möjliga olägenhet. 
 
§ 7 Störande buller 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för arbete som kan orsaka stö-
rande buller för personer på offentliga platser. 
 
§ 8 Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier 
och pyrotekniska varor om det kan medföra skada eller olägenhet för 
person och/eller egendom. Som egendom räknas även hundar, katter, 
små sällskapsdjur, hästar och lantbruksdjur. 

Allmänheten får avfyra fyrverkerier i hela kommunen utan särskilt till-
stånd från polismyndigheten nedanstående dagar och tider. Fyrverkeri-
erna får inte riktas eller nedfalla så att risk för skada eller olägenhet för 
personer och/eller egendom kan uppstå. 
 
Nyårsafton  18:00 – 00:30 
Påskafton  18:00 – 23:00 
Valborgsmässoafton 18:00 – 23:00 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 

§ 9  

Tillstånd från polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning 
med eldvapen.  
 
§ 10 

Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av luftvapen, 
fjädervapen, paintballvapen, pilbågar, slangbellor och likande vapen på 
offentlig plats enligt 2 - 3 §§ dessa ordningsföreskrifter. Tillstånd be-
hövs inte för att använda dessa vapen på en särskild skjutbana inom de-
taljplanelagt område.   

 
§ 11 Containrar och andra skrymmande anordningar 

Ägaren till eller den som använder en container eller annan skrym-
mande anordning, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig 
att märka den tydligt med ägarens/användarens namn, adress och tele-
fonnummer. 
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§ 12 Markiser, flaggor och skyltar 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 
trottoar, gångbana eller annat promenadstråk på lägre höjd än 2,20 me-
ter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 
 
§ 13 Affischering 

Tillstånd från polismyndigheten krävs för att sätta upp affischer, an-
nonser eller andra anslag på husväggar, staket, stolpar eller liknande 
som vetter mot en offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 
andra liknande anordningar som är avsedda för affischering. En nä-
ringsidkare behöver inte tillstånd för att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden som avser hans eller hennes rörelse på den byggnad 
där verksamheten finns. 
 
§ 14 Högtalarutsändning 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för information, reklam, propa-
ganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser genom högtalare eller liknande. 
 
§ 15 Förtäring av alkohol 

Drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent får inte 
förtäras på offentliga platser inom markerade områden i tätorterna 
Backe, Hammerdal, Hoting, Gäddede, Rossön och Strömsund enligt bi-
laga 2. 
 
Förbudet gäller även på lekplatser, skolgårdar, vid förskolor, på be-
gravningsplatser och kyrkogårdar förtecknade i bilaga 1. 
 
§ 16 Ambulerande försäljning 

Tillstånd från polismyndighet krävs för ambulerande försäljning på of-
fentlig plats av andra varor än tryckta skrifter samt välgörenhets- och 
demonstrationsmärken. 

Med ambulerande försäljning menas gatuförsäljning som i obetydlig 
omfattning tar offentlig plats i anspråk och som därför inte kräver till-
stånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen. 
 
§ 17 Camping 

Camping får inte ske på offentliga platser annat än på särskild iord-
ningställd campingplats. 
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Hundar 

 
§ 18  

Det som sägs i 19 – 20 §§ gäller  inte för servicehund för funktionsned-
satt eller för polishund i tjänst. 

§ 19  

Den som äger eller vårdar en hund är skyldig att  

• se till att hunden inte vistas på lekplatser förtecknade i bilaga 1, 

• se till att hunden hålls kopplad på samtliga offentliga platser enligt 
 2 – 3 §§.  

 
§ 20  

Föroreningar efter hundar ska omedelbart plockas upp inom tätorter 
och längs markerade motions- och skidspår.  

  

§ 21  Motionsspår och vandringsleder 

Hästar får inte vistas i anlagda motions- och skidspår förtecknade i bi-
laga 1.  

I preparerade skidspår förtecknade i bilaga 1, får endast skidåkning fö-
rekomma. 
  
§ 22 Avgift för att använda offentlig plats 

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för användning av offentlig plats 
enligt 2 – 3 §§ om platsen förvaltas av kommunen. Avgiften beslutats av 
kommunfullmäktige. 
 
§ 23 Dispens 

Kommunstyrelsen har rätt att medge tillfälligt avsteg från dess föreskif-
ter om det finns särskilda skäl för det. 
 

§ 24 Överträdelse av lokal föreskrift 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 – 12 §§, 
13 § första stycket, 14 – 15 §§, 16 § första stycket, 17 – 21 §§ kan dömas 
till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns dessutom bestämmelser om förelägganden och 
förverkande. 
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Bilaga 1 
 
Platser/anläggningar som ska jämställas med offentlig plats enligt 3 § 
 
Lekplatser  
• Backe: I Skogsparken och Strandparken 
• Hoting: I folkets hus parken 
• Hammerdal: I Hammarparken och Kusdalsparken 
• Strömsund: I Bergeparken, Björnparken, Gullviveparken,  

Höganäsparken, Montörparken, Tingshusparken och Utterparken. 
På Torget. 

 
Skolgårdar  
• Backe: Fjällsjöskolan och Centralskolan 
• Gäddede: Frostviksskolan 
• Hammerdal: Grevåkerskolan med grusplanen mot sjön. 
• Hoting: Centralskolan (inom staketet) 
• Kyrktåsjö: Kyrktåsjö skola 
• Strömsund: Skolgårdar inom markerat område enligt bilaga 2 och 

Bredgårds skola 
 
Förskolor 
• Samtliga förskolor i kommunal regi 
 
Motions- och skidspår 
• Backe: 2,5 km elljusspår. 
• Fyrås: 2,5 km elljusspår. 
• Gåxsjö: 2,5 km elljusspår. 
• Gäddede: 2,5 km elljusspår. 5 km dagspår 
• Hammerdal, Fyråbadet: 2 km och 2,5 km elljusspår. 5 km och 10 km 

dagspår. 
• Hoting: 1 km, 2,5 km, 4 km och 5 km elljusspår. 10 km dagspår. 
• Jormvattnet: 2 km elljusspår. 
• Norråker: 2,5 km elljusspår. 5 km dagspår. 
• Rossön: 2,5 km elljusspår. 5 km och 10 km dagspår. 
• Strömsund, Näsviken: 2,5 km dagspår. 
• Strömsund, Rotnäset: 2,5 km elljusspår. 
• Strömsund, Skidstugan: 1 km, 2,5 km, 3 km och 4 km elljusspår. 5 

km och 7,5 km dagspår 
• Tåsjö östra by: 2,5 km elljusspår 
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Begravningsplatser och kyrkogårdar 
Vid: 
Alanäs kyrka 
Bodums kyrka i Rossön 
Fjällsjö kyrka i Backe 
Gåxsjö kyrka 
Gäddede kyrka 
Hammerdals kyrka 
Ströms kyrka i Strömsund  
Tåsjö kyrka 
Ankarede, Sjoutnäsets och Vikens kapell i Frostvikens församling 
 
Dessutom:  
Gamla kyrkogården i Tåsjö 
Gamla och nya kyrkogårdarna i Strömsund 
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§ 90  Dnr 2015.263 006 
 
Sammanträdesdagar med arbetsutskottet, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2016 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdes-
dagar för år 2016. 
 
 Arbetsutskottet  Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
 
Januari 12 26  - 

Februari 2 23 17 

Mars 1 29 - 

April 5 26 20 

Maj 10 31  - 

Juni 8 28 22 

Juli    -  -  - 

Augusti 9, 30 23  - 

September    - 27 14 

Oktober 4 25  - 

November  8 22 16 

December 6 20 14 

 

Beredning 

Arbetsutskottet § 148/2015 
Kommunstyrelsen § 182/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Upprättat förslag till sammanträdesplan 2015 godkänns. 
 
_____  
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§ 91 Dnr 2015.175 041 
 
Investeringar för 2016 

Ett stort antal äskanden om investeringsmedel har inkommit. Efter att 
vissa äskanden plockats bort då de kan lösas genom leasing eller inte är 
någon investering så finns det ett behov av 50, 7 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2015, § 144, följande: 
 
1. Prioritering av investeringsäskandena sker vid kommunstyrelsen möte 

i augusti. 

2. Teknik- och serviceförvaltningen/AVA kompletterar analys av inve-
steringsbehov i Strömsunds reningsverk. 

3. Beslut om eventuell byggnation av idrottshall tas i särskild ordning. 

4. Beslut om investeringsmedel för bredbandsutbyggnad tas i särskild 
ordning. 

5. Med hänsyn till sekretess vid kommande upphandlingar lämnas bara 
ett totalbelopp på investeringsbelopp till kommunfullmäktige samt en 
lista i prioritetsordning.  

6. Delegation ges till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut 
mera i detalj inför större investeringar. 

 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 185/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till fördelning av inve-
steringsmedel antas. Bilaga 
 
Beslut om eventuell byggnation av idrottshall samt medel för bredbands-
utbyggnad tas i särskild ordning. 
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§ 91 forts. 

Reservation 

Sven-Ingvar Eriksson (sd) och Mikael Säbom (sd) reserverar sig mot be-
slutet. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Vård- och socialförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Strömsund Turism 
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Benämning Ska nyttjas av Kort beskrivning Motiv och behov S och V 
prioritering

TSF1 Åtgärder på Strömsunds 
ARV för att klara 
tillståndet

TSF/AVA-
enheten

Strömsunds avloppsreningsverk klarar inte 
utsläppsvillkoren i tillståndet för BOD och 
fosfor.

Miljö- och byggnämnden kräver att åtgärder vidtas omdelbart för att 
komma till rätta med utsläppsvärdena. För att kunna vidta rätt åtgärder 
måste en processöversyn göras, vilket innebär att alla delar i verket gås 
igenom. Därefter kan åtgärder prioriteras. I dagsläget vet vi inte vilka 
dessa åtgärder är, men vi är tvungna att åtgärda verket så att 
utsläppsvillkoren klaras. Att åtgärda ett reningsverk är kostsamt och det 
bör ske i olika steg. För att klara det måste pengar skjutas till. Ärendet 
är lämnat vidare till åklagare av miljö- och byggnämnden. 

1

FUF1 2 billyftar till fordon- och 
transportprogrammet

FUF Äskande gällande 2st billyftar för säkra billyft 
till fordon- och transportprogrammet 
inriktning Personbil. 1st tvåpelarlyft och 1st 
fyrpelarlyft.

De två befintliga billyftarna är gamla och uttjänta, de går inte igenom 
den årliga besiktningen utan anmärkning. De är inköpta 1978 
respektive 1987. Slitna billyftar är ett arbetsmiljöproblem då det finns 
risk att de tappar hydraultrycket och faller ner, någon elev eller personal 
kan riskera att bli fastklämda. Väl fungerade lyftar är en förutsättning för 
att kunna bedriva en kvalificerad undervisning. De nuvarande lyftarna 
är inte CE godkända.

2

VSF2 Trådlös uppkoppling VSF Prio 2, Trådlös uppkoppling Granbacken 
trådlös uppkoppling som täcker kontor dsk/ec 
+ samlingslokalolbacken trådlös uppkoppling 
som täcker kontor chefer + kommunrehab 
samt samlingssal  Övriga delar av boendena 
täcks inte in. Tåsjögården, Åshamra, 
Brismarksgården saknar trådlös uppkoppling. 
Åshamra begärt trådlöst till samlingssal, ej 
klart. Övriga säbo har inget trådlöst alls 

Tillgänglighet, miljö eftersom insatsen kan reducera bilåkande, 
vårdplanering, utbildning etc. Behov och efterfrågan kommer från 
verksamhet, medarbetare och politik. Kostnader kan reduceras för 
resor för informationsöverföring vårdgivare emellan samt tillgodose 
behov hos äldre kvinnor och män 

3

TSF8 Ny luftbehandlingsan-
läggning Hammerdals 
reningsverk

TSF/AVA-
enheten

Kraven på en fullgod processventilation 
uppfylls ej.

Olägenheten med lukt för närboende minskar och arbetsmiljön 
förbättas. Byte av befintligt ventilationsaggregat till nya aggregat med 
plattvärmeväxlare samt med roterande värmeväxlare i personaldel. Nya 
kanalsystem för till- och frånluft i reningsverk samt i personalutrymmen. 
Investeringen intjänas på ca fem år i energibesparingar.

4

TSF9 Ny luftbehandlingsan-
läggning Hotings 
reningsverk

TSF/AVA-
enheten

Kraven på en fullgod processventilation 
uppfylls ej.

Olägenheten med lukt för närboende minskar och arbetsmiljön 
förbättas. Byte av befintligt ventilationsaggregat till nya aggregat med 
plattvärmeväxlare samt med roterande värmeväxlare i personaldel. Nya 
kanalsystem för till- och frånluft i reningsverk samt i personalutrymmen.

5

TSF13 Byte belysningsarmaturer 
alla orter

Alla 
förvaltningar

Utbyte armaturer på grund av 
kvicksilverförbud

Kvicksilverlampan slutar att tillverkas 2015 pga miljöaspekt. Byte gör ca 
40% minskad energianvändning.

6
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TSF14 Serveringsdisk 
Vattudalsskolan

TSF Kost / 
BUF

Serveringsdisken behöver bytas ut då den är 
uttjänt samt inte lämpad för de mindre 
barnen.

Serveringsdisken behöver bytas ut då den är uttjänt samt inte lämpad 
för de mindre barnen. Med en annan utformning kan arbetsmiljön 
förbättras samt risken för brännskador för barnen minimeras.  Idag sker 
påfyllning av het mat mitt ibland barnen i kön.

7

TSF22 Överbyggnad för 
kärlavfall Lidens ÅVC

TSF/AVA-
enheten

Väggar och tak över omlastningsområde för 
säck- och kärlavfall och övriga fraktioner som 
behöver lagras väderskyddat och omlastas.

En överbyggnad för lagring/ hantering av säck- och kärlavfallet, 
osorterat mm innebär att vi bättre klarar kraven i tillståndet genom att vi 
hindrar djurens åtkomst till avfallet samt minskar nedskräpningen av 
närområdet. Nedsräpningen, omgående upplastning mm innebär 
onödiga kostnader kontinuerligt med maskiner/ arbetstid och städning. 
En överbyggnad möjliggör även bättre hantering och förädling av 
grovavfall och osorterat avfall som kommer in till anläggningen.

8

TSF23 Asfaltering av ytor ÅVC TSF/AVA-
enheten

Asfaltering av hanterings och avfallsytor på 
samtliga ÅVC.

För att kunna underlätta hantering, städa och hålla rent från spill av 
farligt avfall och glaskross m.m. Vi minskar riskerna med att blanda 
olika material och skapa ytterligare avfall som går till deponi. Vi minskar 
riskerna för att skada hälsa och miljö.

TSF37 Rörströms vattenverk - 
förbättring av 
vattenkvalitén

TSF/AVA-
enheten

Ny vattentäkt och vattenverk eller som 
alternativ lägga vattenledning från Hotings 
vattenverk.

AVA har under flertalet år undersökt möjligheten att finna en bra 
vattentäkt i Rörström. Olika försök och provborrningar har utförts utan 
att hitta vatten med god kvalité. En utväg är att leda vattnet från Hotings 
vattenverk till Rörström. Markundersökningar är utförda för att 
kontrollera möjligheten till ledningsdragning. Utifrån föreläggande 
kommer olika åtgärder att vidtas under 2015 därefter kommer ett nytt 
ställningstagande tas hur vi går vidare för att åtgärda den dåliga 
vattenkvalitén.

TSF39 Asfaltering infart 
Pumphusgatan

VSF Urgrävning och asfaltering infart Mark är dåligt underlag idag för att köra på. Problem vid hämtning och 
lämning av LSS-enheten som brukar fastigheten.

TSF24 Bevakning/larm, vatten 
och avlopp

TSF/AVA-
enheten

Nuvarande bevakningssystem är utfasat. 
Projekt påbörjat 2013.

Vårt nuvarande bevakningssystem som används för kommunens 
samtliga VA-anläggningar har ett behov av modernisering och 
uppdatering eftersom befintligt system är utfasat. Arbetet påbörjades 
2013 och beräknas pågå t.o.m 2017 då försening uppstått pga problem 
med leverantören för uppdraget.

KS KS oförutsett investering KS Investeringspott för oförutsedda behov Reserv för uppkomna behov som inte i förväg kan förutses 9
BU11 IT-miljö BUF Behov av utökning av hastighet wifi samt 

uppdatera skolans IT-standard.
I takt med att elever, lärare och skola ska vara mer och mer 
uppkopplade behöver skolan ett mer utbyggt bredband och 
snabbare/stabilare wifi. Skolan behöver också köpa in utrustning som 
motsvarar framtida krav på elevernas IT-kompetens.

10

TSF15 IT-infrastruktur TSF Ökat nyttjande av IT i administrationen och 
skolan gör att IT-infrastrukturen måste 
anpassas och byggas ut, utifrån de behov 
som uppstår. Behov byte och ny utrustning 
vid fibrering.

IT är idag en central tjänst som nyttjas av de flesta anställda och elever 
för att utföra sitt dagliga arbete. Antalet anställda som har ett konto för 
att logga in och arbeta i vår IT-miljö ökar ständigt. Detta ställer stora 
krav på utbyggnad, anpassning och flexibilitet för att klara den ökade 
belastningen. Sammantaget genererar ökningen av antalet användare 
och enheter ökade investeringar i IT-infrastruktur.

11
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T1 Parhus Strömsunds 
camping del 2

Strömsund 
Turism

Fortsatt arbete med uppförandet av 2 parhus Beviljades 2014, 1 000 kkr för projektering och start av uppförande av 2 
parhus Strömsunds camping. Behovet av stugor med fler än 4 bäddar 
är fortfarande stort. Det finns även ett behov av flera komersiella 
bäddar i Strömsund

VSF1 Carport Norrgård VSF Prio 1 carport Norrgård 7 bilar Att införskaffa carport är en arbetsmiljö, miljöfråga och folkhälsa. Att 
förebygga skador på leasingbilar är ytterligare en aspekt eftersom det 
finns dokumenterade skador till följd av snö och is. Besparar arbetstid 
eftersom mkt tid åtgår till att undanhålla snö och is. Under flera år har 
frågan kontinuerligt lyfts av medarbetare och i facklig samverkan. 
Fortfarande saknas carport för flera bilar trots prio 1 äskande till 
Norrgård.  

12

BU2 Ute lärmiljö BUF Att utomhus skapa en lärmiljö istället för 
lekmiljö vid den nya permanenta förskolan, 
vilket är helt i linje med uppdraget att arbeta 
med barnens utveckling och lärande. 

Forskningen har visat på vikten av pedagogiskt stimulerande miljöer för 
att främja barns utveckling och lärande. Barnen får större möjlighet att 
utveckla och att arbeta med sitt lärande och sin utveckling i en 
pedagogiskt stimulerande miljö. Ett av de områden som föräldrarna har 
haft synpunkter kring i kommunens årliga förskoleenkät är: "hur 
utomhusmiljön i mitt barns förskola lockar till lek och aktivitet".

BU3 Utbyggnad för 
barnvagnar Myran och 
Lindbergsbacken

BUF Takbygge till skydd för barns utevistelse vid 
vila i barnvagn. Sedan 2008 har 
klagomålsärenden inkommit till förvaltningen 
då vi saknar skydd för barnvagnars utemiljö. 

Sedan 2008 har klagomålsärenden inkommit till förvaltningen då vi 
saknar skydd för barnvagnarnas utemiljö. Barnen är idag direkt utsatta 
för snö, regn och solsken vilket kan vara skadligt för barnen. Ett skydd 
är ett absolut måste.

BU7 Markiser Gula skolan BUF Behov av markiser för att ta bort solens 
påverkan på inomhusmiljön i klassrummen. 

Gula skolan är en gammal byggnad med stora fönster och högt i tak. 
Detta gör att skolans inomhusklimat är mycket utsatt för solens 
påverkan. 

13

BU8 Markiser Vattudalsskolan BUF Behov av markiser för att minska solens 
påverkan på inomhusmiljön. 

Frågan är initierad av skolans matråd och syftar till att främja en god 
miljö vid skolbespisningen. 

14

BU12 Utemiljö på 
Hedenvindsskolan

BUF Upprustning av en nedgången utomhusmiljö 
på Hedenvind. Det som gjorts på skolan 
sedan 1986 är att tre gungställningar kommit 
till annars är allt från när skolan byggdes.

All forskning idag pekar på att utomhusmiljön är en grundbult i elevens 
möjlighet till god måluppfylllelse. En stimulerande och utmanande 
utomhusmiljö ger utrymme för mer rörelse och kroppslig 
färdighetsträning. Vidare så bidrar en bra utomhusmiljö till att 
kränkningar och mobbning minskar då elever är sysselsatta  med 
intressanta och stimulerande rastaktiviteter.

TSF16 Renhållningsutrustning 
(containers) ÅVC

TSF/AVA-
enheten

Nya containrar för hantering av sorterat 
material.

Effektivare hantering av avfall på återvinningscentralerna och minskade 
transporter. Stressen minskar för personal som idag måste lappa och 
laga för att hitta rätt och tomma containrar för att verksamheten ska 
fungera. Många containrar är gamla och slitage gör att behov finns att 
förnya beståndet i många år framåt. Vi planerar inköp av två containrar 
per år. Nya lättare containrar gör att vi kan lasta mer avfall i varje 
container, vilket gör att transporterna till Sundsvall och Östersund 
minskar.
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TSF32 Åkgräsklippare för 
fotbollsplaner

TSF för kultur- 
och fritid

Inköp av åkgräsklippare för fotbollsplanerna i 
Backe och Hoting

För att kunna upprätthålla fotbollsplaner för motion och rekreation i hela 
kommunen är investeringen nödvändig.

TSF35 Omläggning av 
vattenledning Ulriksfors

TSF/AVA-
enheten

Vattenledningen i Ulriksfors är en 
asbestledning som måste bytas inom en snar 
framtid. 

Händer något oförutsett med denna asbestledning kommer stora 
kostnader att uppstå. Planen är att kunna byta ut denna ledning till en ej 
miljöfarlig ledning.

TSF40 Infodring av 
reservoarbehållare 
Backe vattentorn

TSF/AVA En statusbedömning på tornet visar att flera 
åtgärder krävs för att kunna upprätthålla 
statusen på tornet och säkerställa den 
framtida funktionen. För att förlänga 
konstruktionens livslängd rekommenderas en 
infodring av reservoarbehållaren.

Den statusbedömning som är gjord visar på flera åtgärder som måste 
vidtas för att säkerställa den framtida driften och förlänga 
konstruktionens livslängd. 

TSF43 Behov av Markiser till 
Säskilda boenden enligt 
KS 14-08-19

VSF Förbättra inomhusklimat i boendet Förbättra inomhusklimat i boendet 15

TSF44 Snöskotrar för 
spårdragning

TSF för kultur- 
och fritidsavd

Utbyte av åldriga snöskotrar för dragning av 
skidspår m.m.

För att kunna upprätthålla skidspår för motion och rekreation i hela 
kommunen är investeringen nödvändig

TSF6 Ny ventilation Norrgård VSF, extern 
hyresgäst 

Byte ventilation för att klara krav på 
luftväxling för nuvarande verksamheter

Gamla ventilationsaggregat som saknar energiåtervinning. Är en av  
fastighetena som kräver mest energi/kvm.

TSF7 Värme och ventilation 
Sörgård

FUF, BUF 
gymnasieelev
er

Ny ventilation tre etapper samt ny 
undercentral  för fjärrvärme

Gamla ventilationsaggregat som ej har engeriåtervinning samt byte FJV 
central för minskat flöde (flödestaxa)

TSF18 Kommunkontoret 
Strömsund

Samtliga 
förvaltningar 
m.fl

Byte vent.aggregat och kanaler tre etapper. Gamla ventilationsaggregat utan återvinning byts för att förbättra luften 
samt energibesparing,  den är utkänt och energikrävande samt 
förbättrar arbetsmiljön.

TSF20 Sporthallen Hjalmar 
Strömerskolan

Samtliga 
förvaltningar 
m.fl

Ny ventilation sporthall, ny ventilation 
omklädningsutrymmen mm, nytt golv 
sporthall, ny entré baksidan sporthallen 

Gamla ventilationsaggregat som saknar återvinning byts för att 
energibespara och förbättra luften i lokalerna. Dörr baksidan används 
idag som entré för besökande men är inte byggt för de ändamålet, 
önskemål från föreningarna.

16

TSF21 Ventilation / 
styrutrustningar

Alla 
förvaltningar

Uppdatering/ utbyten små anläggningar hela 
kommunen

Finns idag ett behov att uppdatera mindre ventaggregat med styr för att 
optimera och säkerställa driften vilket ger energibesparingar.

TSF27 Rossöcenter VSF, äldre 
kommun-
innevånare

Åtgärder uteplatser samt ny ventilation till 
lägenhetsdel 1 och 2

Gamla vent aggregat utan återvinning, säkerställa driften samt 
energibesparing.

TSF36 Byte ventilationsaggregat 
köksdelen Tåsjögården

TSF, BUF, 
VSF

Utbyte pga av gammal anläggning som inte 
klarar kraven. Avser del med kök, matsal 
mm. Upfyller idag inte arbetsmiljökraven för 
skötsel, är placerat otillgängligt.

Kräver idag ökad skötsel samt behöver byggas om för att passa mot 
övriga system, tex brandlarm. Byte säkerställer/förbättrar driften av 
ventilation för köket. Finns idag begränsat med reservdelar.
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TSF42 Ändring av Fjärrvärme 
Vattudals-/ Hedenvinds-
området

BUF, TSF 
m.fl.

Sätta egna FJV anslutningar till byggnaderna 
för att minska flödestaxa samt optimera 
driften per objekt. Avser Gröna skolan,ÖÄ-
huset Vattudal,Hedenvindsskolan och 
Sörgård

Sätta egna FJV anslutningar till byggnaderna för att minska flödestaxa 
samt optimera driften per objekt.

TSF17 Infodring av VA-ledningar TSF/AVA-
enheten

Rörinfodring är en metod för att skapa ett nytt 
rör inuti det gamla. Då kan befintliga 
ledningar ligga kvar med en förlängd 
livslängd.

Ledningsnätet i Strömsunds kommun är gammalt och i stort behov av 
förnyelse. Ett långsiktigt arbete för att utreda vart behovet av förnyelse 
är som störst är påbörjat och åtgärder som planeras innebär 
investeringar. Vi planerar att utföra arbete för ca 1 miljon kronor/år. 
Förnyelsetakten av ledningsnät behöver öka. 

TSF29 Oförutsedda 
investeringar vatten och 
avlopp

TSF/AVA-
enheten

Investeringsbehov i samband med haverier i 
verk och ledningar eller liknande. Även 
behov av investeringar kan uppstå i 
samband med föreläggande från 

Akuta behov kan uppstå i samband med att exempelvis ett 
föreläggande från tillsynsmyndigheten. Då måste åtgärd oftast vidtas 
omedelbart.

TSF30 Oförutsedda 
investeringar renhållning

TSF/AVA-
enheten

Investeringsbehov i samband exempelvis 
föreläggande från tillsynsmyndighet.

Akuta behov kan uppstå i samband med att exempelvis ett 
föreläggande från tillsynsmyndigheten. Då måste åtgärd oftast vidtas 
omedelbart.

TSF19 Byte lekutrustning 0 Utbyte av lekställning Lekställning ej godkänd efter besiktning 17

TSF38 Parkering Norrgård VSF, extern 
hyresgäst 
m.fl.

Asfaltering parkering Norrgård Förbättring av vattenavrinning samt minskat underhåll utvändigt och 
invändiga golv pga grus dras in i fastigheten. 

TSF12 Lokaleffektivisering 
Frostviksskolan

BUF Lokaleffektivisering enligt tidigare beslut Kostnad uppskattad utifrån förslagsskisser, osäkert då slutlig lösning ej 
är beslutad

18

TSF33 Byte fönster 
Frostviksskolan

BUF Gamla uttjänta fönster i större delen av 
skolan som behöver bytas

Fönstren otäta vilket blir drag för elever lärare, samt att det är ur 
energisynpunkt en fördyrad kostnad.

TSF3 Bärighetsåtgärd 
Industricentravägen 
Strömsund

Upprustning av väg till industri samt ny 
beläggning

TSF4 Bärighetsåtgärd 
Järnvägsgatan 
Hammerdal

Upprustning av väg till industri samt ny 
beläggning

TSF10 Beläggning Strandgatan 
Hoting

Fortsatt arbete med tjälsäkring Stora tjälskdor delar av gatan

TSF25 Beläggning Mjölnarvägen 
Strömsund

Upprustning, tjälsäkring Stora tjälskdor. Vissa boende har svårt att tas sig in till sina fastigheter 
under tjälperiod

TSF26 Beläggning Idrottsgatan 
Hoting

Ny beläggning Stora tjälskador delar av gatan samt skadad trottoar

TSF2 Byte tak Fjällsjöskolan 
Backe

BUF Byte av uttjänt tak, akut behov Läcker in idag samt takkonstruktion rutten efter återkommande läckage.
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TSF28 Ny ventilation 
Centralskolan Backe

BUF Byte två ventilationsaggregat och 
kanalsystem

Energibesparing. Gamla aggregat idag utan återvinning.

TSF31 Lokaleffektivisering 
skolan Backe

BUF Lokaleffektivisering enligt tidigare beslut Kostnad endast uppskattad, osäkert då slutlig lösning ej är beslutad

TSF34 Byte fönster 
Fjällsjöskolan Backe

BUF Byte av uttjänta fönster Fönster är fuktskadade samt de drar så att personalen/ elever får 
kallras från fönster, samt att energianvändningen ökar.

Summa 22 000



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-09-16  20  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 92  Dnr 2015.305 003  
 
Motion om ändring av ägardirektiv för Strömsunds Hyresbo-
städer AB 

Motion den 13 september 2015 har lämnats in av Britt-Inger Roos, Göran 
Espmark, Magnus Svensson, Eira Roos och Ragnar Lif, Centerpartiet.  
Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-09-16  21  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 93  Dnr 2015.306 299  
 
Motion om anläggande av odlingsmöjligheter ”kolonilotter” 

Motion den 13 september 2015 har lämnats in av Britt-Inger Roos, Göran 
Espmark, Magnus Svensson, Eira Roos och Ragnar Lif, Centerpartiet.  
Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
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Kommunfullmäktige 2015-09-16  22  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 94  Dnr 2015.307 317  
 
Motion om släckning av vägbelysning på våren 

Motion den 13 september 2015 har lämnats in av Britt-Inger Roos, Göran 
Espmark, Magnus Svensson, Eira Roos och Ragnar Lif, Centerpartiet. 
Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
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Kommunfullmäktige 2015-09-16  23  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 95  Dnr 2015.193 113 
 
Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter Malin Axelsson (s) 
 
Beredning 

Valutskottet § 36/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Gudrun Hansson (s), Strömsund, utses som ledamot i kommunstyrel-
sen för tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 16 september 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Gudrun Hansson 
Löner 
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Kommunfullmäktige 2015-09-16  24  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 96  Dnr 2015.183 113 
 
Val av ersättare i kommunstyrelsen för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter Göran Bergström (s) 
 
Beredning 

Valutskottet § 37/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bertil Johansson (s), Hammerdal, utses som ersättare i kommunstyrel-
sen för tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 16 september 2015. 
 
_____ 
 
Beslutsexp 
Bertil Johansson 
Löner 
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Kommunfullmäktige 2015-09-16  25  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 97 Dnr 2015.231 113 
 
Avsägelse från Annakarin Olsson (m) av de kommunala 
uppdragen 
 
Annakarin Olsson (m) avsäger sig de kommunala uppdragen 
 
Beredning 

Valutskottet § 38/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Framställningen beviljas. 
 

_____  
 
Beslutsexp 
Annakarin Olsson 
Löner 
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Kommunfullmäktige 2015-09-16  26  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 98  Dnr 2015.231 113 
 
Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter Annakarin Olsson (m) 
 
Beredning 

Valutskottet § 39/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Catarina Espmark (m), Äspnäs, utses som ledamot i kommunstyrelsen 
för tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Fredrika Lundin (m), Strömsund, utses som ersättare efter Catarina 

Espmark. 
 
3. Beslutet gäller fr.o.m. den 16 september 2015. 
 
_____  
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Kommunfullmäktige 2015-09-16  27  
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§ 99  Dnr 2015.231 113 
 
Val av ledamot i kommunfullmäktiges valutskott för tiden 
intill den 14 oktober 2018 efter Annakarin Olsson (m) 
 
Beredning 

Valutskottet § 40/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Simon Högberg (m), Strömsund, utses som ledamot i kommunfullmäk-
tiges valutskott för tiden intill den 14 oktober 2018. 

 
2. Lars-Eric Bergman (m), Hoting, utses som ersättare efter Simon Hög-

berg. 
 
3. Beslutet gäller fr.o.m. den 16 september 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
De valda 
Löner 
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Kommunfullmäktige 2015-09-16  28  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 100 Dnr 2015.231 113 
 
Val av ersättare i styrelsen för Destination South Lapland AB 
för tiden intill den 31 december 2018 efter Annakarin Olsson 
(m) 
 
Beredning 

Valutskottet § 41/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Catarina Espmark (m), Äspnäs, utses som ersättare i styrelsen för 
Destination South Lapland AB för tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 16 september 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Catarina Espmark 
Dorotea kommun 
Åsele kommun 
Vilhelmina kommun 
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§ 101 Dnr 2015.231 113 
 
Val av ersättare i styrelsen för South Lapland Eco Invest AB 
för tiden intill den 31 december 2018 efter Annakarin Olsson 
(m) 
 
Beredning 

Valutskottet § 42/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Catarina Espmark (m), Äspnäs, utses som ersättare i styrelsen för 
South Lapland Eco Invest AB för tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 16 september 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Catarina Espmark 
Dorotea kommun 
Åsele kommun 
Vilhelmina kommun 
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§ 102 Dnr 2015.230 115 
 
Val av nämndemän i tingsrätten för tiden 1 januari 2016 –  
31 december 2019 
 
Beredning 

Valutskottet § 43/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Som nämndemän utses 
 
1  Christina Mårtensson (s), Öjarn  
2  Inga-Maj Persson (s), Strömsund 
3  Anette Bergqvist (s), Strömsund 
4  Sven Vigren (s), Sikås 
5  Kerstin Sjöberg (v), Strömsund 
6  Karin Stierna (c), Gåxsjö 
7  Åke Deffby (c), Strand 
8  Herman Holmquist (m), Strömsund 
 
_____  
 
Beslutsexp 
De valda 
Tingsrätten 
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§ 103    

Delgivningar 

 Dnr 2015.231 113 
 
a) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 8 augusti 2015 beslutat att utse  
Fredrika Lundin, Strömsund, som ny ledamot för Moderaterna fr.o.m. 
den 4 augusti 2015 efter Annakarin Olsson. Håkan Berglund, Gussvatt-
net, utses som ny ersättare efter Fredrika Lundin. 
 
 Dnr 2015.200 191 
 
b) Protokoll från Länsstyrelsen Jämtlands län över inspektion av överför-
myndaren den 2 juni 2015 
 Dnr 2015.68 700  
 
c) Socialnämndens rapportering den 27 maj 2015, § 70, enligt 16 kap 
6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt en-
ligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS 
 
 
d) Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat följande medborgar-
förslag till kommunstyrelsen för beredning: 
 
 Dnr 2015.258 814 
  
Medborgarförslag den 20 juli 2015 från Ulf Hammarberg, Strömsund, om 
en utveckling av möjligheterna till friluftsliv på Rotnäset. Förslaget har 
sedan skickats till kultur- och fritidsavdelningen för yttrande. 
e) Anmälan att följande medborgarförslag är obesvarade: 
 
 Dnr 2014.393 616 
 
• Förslag inkommet den 13 november 2014 från Nils Nordlander, Håxås, 

om ersättning för resor för SFI-studerande. Medborgarförslaget besva-
ras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2015. 

 
 Dnr 2015.210 455 
 
• Förslag inkommet den 10 juni 2015 från Jan Hjortzberg, Strömsund, om 

avskärmning och asfaltering vid sopåtervinningsstationen vid E45 i 
Strömsund. Medborgarförslaget besvaras vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 16 september 2015. 
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§ 103 forts. 
 
f) Anmälan att följande motioner är obesvarade: 
 
  Dnr 2015.211 799 
 
• Motion inkommen den 10 juni 2015 från Vänsterpartiet om att inrätta 

en social investeringsfond för att investera i människor 
 
 Dnr 2015.212 024 
 

• Motion inkommen den 10 juni 2015 från Vänsterpartiet om att kunna 
genomgå förebyggande cancerundersökningar på betald arbetstid 

 
 
g) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov: 
 
Budget 2015  1 795 000:- 

Överskott för turismen och -  379 000:- 
campingen 

Anvisat t.o.m. § 75/2015 -  1 330 000:- 

Utökning ram  900 000:- 

Kvarstår  986 000:- 
 
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 Pontus Roos (s) Strömsund      

6 Ardis Lindman (s) Björkvattnet  X    

7 Malin Axelsson (s) Sikås      

8 Roger Sannemo (s) Strömsund  X    

9 Karin Näsmark (s) Havsnäs  X    

10 Morgan Olsson (s) Blåsjöfallet      

11 Lena Johansson (s) Lövberga  X    

12 Bengt Bergqvist (s) Strömsund      

13 Angelica Johannesson (s) Strömsund  X    

14 Lars-Åke Knutsson (s) Lövberga  X    

15 Elisabeth Lindholm (s) Strömsund  X    

16 Kjell Carlsson (s) Hammerdal      

17 Ida Collin (s) Norråker      

18 Göran Espmark (c) Äspnäs  X    

19 Mats Gärd (c) Fyrås      

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 Fredrika Lundin (m) Strömsund      

27 Peter Frost (v) Strömsund  X    

28 Kerstin Sjöberg (v) Strömsund      

29 Gert Norman (v) Backe      

30 Sven-Ingvar Eriksson (sd) Kilen  X    

31 Peter Dahlstedt (sd) Kycklingvattnet      

32 Lars Gustavsson (sd) Lövberga      

33 Göran Edman (rd) Holmsund  X    

34 Mona Bjurström (rd) Strömsund  X    

35 Greger Rönnqvist (mp) Strömsund  X    
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 Ersättare     

      
Nr Namn Hemort Besl Ej tjg  
1 Petra Monwell (s) Flyn  X    

2 Roger Kristofersson (s) Strömsund      

3 Marie Gabrielsson (s) Ulriksfors      

4 Carina Andersson (s) Strömsund  X    

5 Ulf Sjölén (s) Backe  X    

6 Sara Edvardsson (s) Hammerdal  X    

7 Kent Wassdahl (s) Tåsjö  X    

8 Desirée Edin (s) Strömsund      

9 Bernth Nygren (s) Strömsund  X    

10 Nils-Bengt Nilsson (c) Backe      

11 Eira Roos (c) Strömsund  X    

12 Lars Lif (c) Kyrktåsjö      

13 Marina Wahlström (m) Strömsund      

14 Håkan Berglund (m) Gussvattnet      

15 Ylva Hansson Glantz (v) Strömsund      

16 Aron Kjellgren (v) Strömsund  X    

17 Hans Elmbjer (sd) Skarpås      

18 Mikael Säbom (sd) Strömsund  X    

19 Kenneth Sjödin (rd) Rossön      

20 Siv Johansson (rd) Strömsund      

21 Inger Paulsson (mp) Hammerdal      

22 Per Berglund (mp) Backe      

 
 
 
 
 
 
 

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