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Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande 
Jan-Olof Olofsson (m) 
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Wiveca Kjellgren, socialförvaltningen 
Stig Willman, sekreterare 
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Justeringens  Kommunkansliet, Strömsund 
plats och tid 

Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  17-25
Stig Willman 

Ordförande ......................................................................... 
Susanne Hansson 

Justerare ......................................................................... 
Berit Berg 
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§ 17

Dagens sammanträde 

Ordföranden öppnar dagens sammanträde och hälsar de närvarande väl-
komna. 

Socialnämnden har utsett Björn Bloom som ny företrädare efter Jörgen 
Eriksson. 

Berit Berg utses att justera protokollet 

_____ 

Justering (sign) 
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§ 18 
 
Protokoll från sammanträdet den 13 maj 
 
Ordföranden ger en kort sammanfattning av protokollet.  
 
Hörselslingan i sammanträdesrum Almen tycks nu vara åtgärdat. 
 
Tillgänglighetsrådets beslut 
 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 19 
 
Fastställande av dagordning 
 
Utöver utsänd dagordning föreslås följande tillägg: 
 
• Rapport om färdtjänst (ordförande) 
• Uteserveringar i kommunen (Tommy Jonasson) 
• Påminnelse till köpmannaföreningen 
 
Tillgänglighetsrådets beslut 
 
Rådet godkänner dessa tillägg till dagordningen. 
 
_____  
 
 
 

Justering (sign) 
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§ 20 
 
Nomineringar till årets Tillgänglighetspris 2013 
 
Två skriftliga förslag har inkommit. DHR Jämtland nominerar Jahn Strid 
och FUB Strömsund nominerar Inger Lilja Andersson och Daniel Wik-
ström, se bilagor 
 
Ytterligare några alternativ diskuterades under mötet. 
 
Tillgänglighetsrådets beslut 
 
Inger Lilja Andersson och Daniel Wikström tilldelas årets tillgänglighets-
pris. De kallas till rådets möte i december för att ta emot priset. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
 



      
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
Tillgänglighetsrådets sekretariat 
Strömsunds kommun 
Box 500 
83324 Strömsund 
 
 
 
 
Nominering till utmärkelse avseende tillgänglighet. 
 
Härmed nomineras Jahn Strid Strömsund till årets utmärkelse. 
Jahn Strid har under många år haft uppdraget som ordförande i DHR Strömsund, 
ett uppdrag som han fullgjort på ett utmärkt och mycket engagerat sätt. 
Han har initierat och genomfört olika arrangemang för de egna medlemmarna men 
även för andra funktionshindrade inom kommunen som t.ex tillgänglighetsmarschen. 
Jahn har verkat och verkar på olika förtroendeposter på läns- och riksnivå till nytta för 
funktionshindrade. 
Det är sannolikt svårt att finna en mer kvalificerad kandidat till den aktuella 
utmärkelsen. 
 
Gällö 2013 09 06 
 
 
 
Björn Hjortling 
Vice ordförande DHR Jämtland 
Enl.  uppdrag 
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§ 21 
 
Kommunens budget 2014 
 
Ordföranden informerar om fullmäktiges beslut om budgetfördelning för 
år 2014. 
 
Utöver sedvanlig fördelning till fullmäktige, styrelsen, nämnder förvalt-
ningar och avdelningar, se bilaga, har medel avsatts till särskilda ända-
mål, se bilagor. 
 
• Pott för utvecklingsfrågor, 1,5 miljoner kronor 

• Ökade kostnader för länstrafik, 1,1 miljoner kronor 

• Licensavtal Microsoft, 1,6 miljoner kronor 

• Kommunrevisionen får ett tillskott på 120 000 kronor 

• Extra medel för kommunala gator och parker, 638 000 kronor 

• Kommunledningsförvaltningen får ett extra tillskott med 1,4 miljoner 
kronor för att bl.a. rekrytera personalchef, förstärka arbetsmarknads-
enheten samt att återskapa en ny bemanningsenhet 

 
_____  

 
 
 

Justering (sign) 
 



Budgetramar per verksamhet 2014
Belopp i tkr

Nämnd/avd Budget Uppräkning Effekt Demogr Effekt Besparing Effekt Ramförslag 

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

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

KOMMUNSTYRELSE 160 338 165 698 5 360 161 843 -3 856 161 368 -476 5 088 400 166 856
Kommunfullmäktige, kommun-

styrelse 45 991 47 111 1 120 46 829 -283 46 688 -140 2 700 49 388

Pott balanskrav 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300

Teknik- och serviceförvaltning 18 703 19 275 572 19 159 -116 19 102 -57 638 19 740

Strömsund Turism 2 905 * 2 976 71 2 958 -18 2 949 -9 2 949

Kommunledningsförvaltning 23 131 23 690 559 23 548 -142 23 478 -71 1 400 24 878

Framtids- o utvecklingsförvaltning 66 308 69 346 3 038 66 049 -3 297 65 851 -198 350 400 66 601

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

BARN, KULTUR- OCH UT-
BILDNINGSNÄMND 204 673 209 555 4 882 208 677 -878 208 051 -626 1 750 0 209 801
Barn- och utbildningsförvaltning 189 106 193 622 4 516 192 840 -782 192 261 -579 1 400 193 661

Kultur- och fritid 15 567 15 933 366 15 837 -96 15 790 -48 350 16 140

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

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

ÖVERFÖRMYNDARE 1 032 1 056 24 1 049 -6 1 046 -3 354 1 400
Kommunalförbund, räddnings-

tjänst 15 275 15 589 314 15 589 15 589 15 589

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

TOTAL 689 000 ** 707 668 18 668 700 831 -6 837 698 788 -2 043 8 812 400 708 000
*) 2012 års överförda bokslutsöverskott (171 kkr) ingår ej i denna budgetram. Fördelnings-

**) utrymme: 0
Fullmäktiges anslag för oförutsett uppgår till 1 042 kkr. Ram 708 000

 !



Ekonomi  
 
Fördelningsutrymmet för 2014 är 9 212 kkr. Kommunstyrelsens utvecklingspott ökas 
med 500 kkr till 1 500 kkr.  
 
Fördelning:  

• 1 100 kkr ökade kostnader Länstrafiken. 

• 1 600 kkr licensavtal.  

• 1 20 kkr tillförs Revisionen enligt kommunfullmäktiges beslut 130424. 

• 638 kkr tillförs TSF för underhåll av gator, vägar och parker. 

• 1 400 kkr till kommunledningsförvaltningen för att förstärka personalavdelningen 
med en personalchef/strateg (700 kkr). Personalchefen ska ges utrymme att arbeta 
med strategisk personalförsörjning och upprätta en ny arbetsmarknadsenhet. Tjänsten 
som arbetskraftskoordinator flyttas efter projektavslut (140331) över till personalav-
delningen för att tillsammans med personalchefen påbörja arbetet med en ny beman-
ningsenhet med inspiration från Ångemodellen (700 kkr). 

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

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

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

• 400 kkr till barn- och utbildningsförvaltningen för karriärtjänster inom skolan. Karri-
ärtjänsterna finansieras delvis av statsbidrag fram till 2016 då tjänsterna ska utvärde-
ras. 

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

• 100 kkr till kultur- och fritidsavdelningen för bibliotekens medieanslag. 

• 100 kkr till allmänkultur inom kultur- och fritidsavdelningen. 

• 1 000 kkr till vård- och socialförvaltningen för ökad bemanning i demensboenden ut-
ifrån kommande lagstiftning. 

• 354 kkr till överförmyndaren för ökad verksamhet. 

• 500 kkr till kommunstyrelsens utvecklingspott. 

 
Ej ramhöjande:  
 
För att minska arbetslöshet:  
•400 kkr till pågående projektet ”På Väg”. 
 
Summa fördelade medel 9 212 kkr.  
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§ 22 
 
Tillgänglighetsplan för Strömsunds kommun 
 
Wiveca Kjellgren informerar. Ett planförslag ska nu tas fram av en ar-
betsgrupp som består av Susanne Hansson, Wiveca Kjellgren, Ann-
Helen Engström, Hans-Olof Carlsson och Jahn Strid. Den kommande 
planen ska, sedan den antagits, ingå i folkhälsoprogrammet. 
 
Gruppen har nu ett omfattande inventeringsarbete framför sig. Som 
stöd för detta kommer Handisams checklistor att användas. Priorite-
ring av åtgärder kommer sedan som nästa steg Nyckeltal som kan an-
vändas för nationella jämförelser ska tas fram. Se för övrigt bilagan. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
 



Lokal handlingsplan för ökad tillgänglighet  

Arbetsgrupp, Susanne H, Wiveca K, Hans-Olof C, Ann-Helen och Jahn S.  

Arbetet utförs inom ramen för befintliga resurser.   

Handlingsplan under Folkhälsoprogrammet som omfattar alla – men inte har särskilt 
fokus på tillgänglighetsfrågor  

Barn och unga prioriterad målgrupp.  

Avgränsning – kommunala verksamheter d vs det som vi själva kan påverka. 

Hjälpmedel Handisams: checklista för handlingsplan – tillgänglighet, Checklista för 
lokaler, checklista för att information och kommunikation ska vara tillgänglig  

Inventeringsfas 

Träffar med resurspersoner: 

Träff med IT-pedagog, med specialpedagoger, medverkan vid förvaltningschefsträff 
för att informera om kommande personalenkät. Träff med informationsansvarig på 
kommunen, arbetsterapeut inom På Väg projektet och Arbetskraftskoordinator, 
Förvaltningschefen för Barn, kultur och utbildning samt ordförande i BKU nämnden.     

Inventeringar/enkäter 

• Inventering av tillgänglighet i fritidsgårdar på större orter  
• Elev och föräldraenkät i skolan och förskolan Bilaga till ordinarie enkät  
• Medborgardialog nov 2012- med Alexis Kallberg 
• E-panel för översiktsplan 
• Personalenkät till enhetschefer inom alla förvaltningar 

Bruttolista över åtgärder visas. Prioriteringar behöver göras. 

Handlingsplanen påbörjad. Innehållsförteckning 

Bokade tider under hösten.  

Just nu inventering av personer 18 år och äldre med psykiska 
funktionsnedsättningar. Analys och handlingsplan ska vara klar i okt/nov. 
Resultatet avvaktas.  

Förbättrad hemsida för att barn och unga som mår dåligt snabbt ska kunna hitta 
hjälp. 

 

 

 



Nationellt  

Under 2013 gör Handisam en andra uppföljning av kommunernas och landstingens 

arbete med funktionshindersfrågorna. Uppdraget är ett regeringsuppdrag och innebär 

att: 

• Handisam under våren och hösten 2013 utvecklar kvalitetsmått i samverkan med 
kommuner och landsting, berörda myndigheter samt 
funktionshindersorganisationerna. 

• Handisam under hösten 2013 samlar in data från kommuner och landsting. 

• Handisam lanserar en sammanställning av resultaten på sin webbplats under 
våren 2014. 

Kvalitetsmått kommer att tas fram inom åtta politikområden: Arbetsmarknad, 

utbildning, socialpolitik, folkhälsa, fysisk tillgänglighet, transport, IT-politik och 

kultur/idrott. 

Uppföljningen kommer att ge ett bättre beslutsunderlag för kommuner och landsting 

att införliva FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Det ska leda till ett förbättringsarbete som gör att enskilda individer upplever att 

delaktigheten i samhällslivet ökar. 

Uppdraget bygger på det förslag till uppföljning av funktionshinderspolitiken i 

kommuner och landsting som Handisam lämnade till regeringen år 2012.  
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§ 23 
 
Översiktsplan 
 
Anders Bergman, miljö- byggchef, informerar. 
 
En arbetsgrupp med politiker och tjänstemän har under några års tid 
arbetat med att ta fram förslag till ny översiktsplan för Strömsunds 
kommun. Planförslaget är nu färdigt och överlämnat till kommunsty-
relsen för beslut. 
 
En översiktsplan är ett beslutsunderlag för senare fysisk detaljplane-
ring på kort och lång sikt. Planen ska fungera som ett handlingspro-
gram för användning av mark och vatten. Planen blir också en över-
enskommelse mellan staten och kommunen om hur riksintressen ska 
beaktas och tas tillvara. 
 
Nu gällande översiktsplan antogs redan 1991. En fördjupad delplan på 
denna grund antogs år 2011. 
 
Sedan kommunstyrelsen behandlat planen skall den ut på samråd 
inom kommunen. Inkomna synpunkter ska vägas med grundförslaget 
och resultera i ett reviderat förlag som sedan ställs ut för ytterligare 
synpunkter från olika intressenter. Planen är sedan mogen för kom-
munstyrelsens beslut, vilket kan beräknas ske under våren 2014. 
Kommunfullmäktige beslutar sedan slutgiltigt i juni 2014. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 24 
 
Rapporter 
 
Varmbad 
 
Rapporten uppskjuts till nästa sammanträde med förhoppning om att 
Inez Krånglin då kan delta. 
 
Idrottshall 
 
Jan-Olof Olofsson rapporterar från arbetsgruppens arbete. Inriktning-
en nu är att hallen ska reserveras för bollsporter. Ett medborgarförslag 
har inkommit som uttalar att det också ska vara möjligt att bedriva fri-
idrott i den nya hallen. Även synpunkter om andra verksamheter har 
inkommit. Idrottsföreningarna ska nu få yttra sig om arbetsgruppens 
förslag. Kommunstyrelsen ska sedan besluta i frågan. Kommunen ska 
inte bygga hallen eller äga den 
 
Förfrågningsunderlag ska därefter lämnas ut, förhoppningsvis före 
årsskiftet, i syfte att få en prisbild att arbeta vidare med. 
 
Lokalen i Granenhuset 
 
Föreningarna har nu fått muntlig uppsägning med utflyttning före 
den 1 januari 2014. Kraftcentrum, som ska bedriva Kulturarvslyftet får 
överta lokalen i Granenhuset. Föreningarna med sina verksamheter 
hänvisas till Folkets hus. 
 
Rådets föreningar är missnöjda med denna lösning eftersom de nu 
inte får egna lokaler och inte heller kan räkna med egna förvaringsut-
rymmen för sin utrustning och föreningshandlingar. Ordföranden ut-
talar att rådet i samråd med övriga intressenter i huset får försöka lösa 
de problem som kan uppstå. 
 
Tommy föreslår att rådets föreningar snarast försöker få till stånd ett 
möte med företrädare för Folkets Hus och Kraftcentrum. 
 
För formell skriftlig uppsägning från Granenhuset hänvisas till kom-
munens teknik- och serviceförvaltning. 
 

Justering (sign) 
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§ 24 forts. 
 
Färdtjänst 
 
Kommunstyrelsen har behandlat Tillgänglighetsrådets begäran om lo-
kala färdtjänstregler. Ärendet har sedan förmedlats Regionförbundet 
för synpunkter. Ännu har inte Regionförbundet lämnat något formellt 
skriftligt besked. 
 
Frågan tas därför upp under kommande sammanträde. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 25 
 
Övriga frågor 
 
• Tommy påpekar att många av uteserveringarna i kommunen använder 

bord sammanbyggda med sittbänkar. Rullstolsburna kan inte nyttja 
dessa serveringar. 

• Köpmannaföreningen har ännu inte hört av sig om tidpunkt för möte 
om olika tillgänglighetsfrågor. Ny påminnelse måste skickas till före-
ningen. 
 

_____ 

Justering (sign) 
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