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§ 57 Dnr 2017.118 455 

Svar på medborgarförslag om staket och utvecklat återvin-
ningssystem  

Ett medborgarförslag har kommit in den 4 mars 2017 från Lotta  
(Charlotta) Berglund, Strömsund, om ett staket och önskan om ett utveck-
lat återvinningssystem för bland annat köks- och trädgårdsavfall och 
glödlampor vid återvinningsstationen längs E 45, centrala Strömsund 
(Bilbolaget). Bilaga 

Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 93/2017 
Kommunstyrelsen § 103/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget besvaras enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
  
Beslutsexp 
Lotta Berglund 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB 
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Svar på medborgarförslag om staket och utvecklat återvinnings-
system vid återvinningsstationen efter E45 i Strömsund 
 
Ett medborgarförslag har kommit in den 4 mars 2017 från Lotta  
(Charlotta) Berglund, Strömsund, om ett staket och önskan om ett utveck-
lat återvinningssystem för bland annat köks- och trädgårdsavfall och glöd-
lampor vid återvinningsstationen längs E 45, centrala Strömsund (Bilbola-
get).  

Eftersom det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB som har an-
svaret för återvinningsstationerna för förpackningar, tidningar och glas så 
hänvisar kommunen vidare till dem. Kommunen kommer att informera 
Förpackning- och tidningsinsamlingen om det förslag som kommit in. 
 
När det gäller kök- och trädgårdsavfall samt glödlampor är det kommu-
nen som har insamlingsansvaret. Köksavfall samlar kommunen in via det 
gröna sopkärlet för hushållsavfall som sopbilen tömmer. Trädgårdsavfall 
och glödlampor samlas in på återvinningscentralerna. Glödlampor är ett 
farligt avfall och måste hanteras på ett särskilt sätt, därför samlas de in på 
återvinningscentralen där sedan El-kretsen hämtar avfallet.  
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
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§ 58 Dnr 2016.383 829 
 
Svar på medborgarförslag om skateboardpark i Strömsund 

Camilla Hulkki och Arvid Hulkki Sandberg har i ett medborgarförslag 
den 17 november 2016 föreslagit att kommunen anlägger en skateboard-
park i Strömsund. Bilaga 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 120/2017 
Kommunstyrelsen § 121/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget besvaras enligt bilaga. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Camilla Hulkki  
Arvid Hulkki Sandberg 
Kultur- och fritidsavdelningen 
 
 
 

  



Sida 1 av 2 
 

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

 

Strömsunds kommun 
Kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslag om skateboardpark i Strömsund 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Med vänliga hälsningar 

 

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

mailto:camilla@hulkki.se
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Östersund action park. Här åker Arvid kickbike. 

 

  

Exempel på utrustning i anslutning till en skatepark. Här från Budapest. 



 2017-08-15 

Svar på medborgarförslag om skateboardpark i Strömsund 

Camilla Hulkki och Arvid Hulkki Sandberg har i ett medborgarförslag 
den 17 november 2016 föreslagit att kommunen anlägger en skateboard-
park i Strömsund. 

Kommunen vill inte äga eller driva en skatepark utan det måste någon 
förening göra. Detta bl.a. på grund av ansvarsfrågan. Men om det finns 
någon förening som kan tänkas sig att bygga och ta ansvar för en enklare 
skatepark t.ex. vid Vattudalsskolan kan kultur- och fritidsavdelningen stå 
för materialkostnaden.  

Kultur- och fritidsavdelningen har även kontaktat Åre skateklubb, som 
har hjälpt till i Östersund. De villiga att hjälpa till med planering m.m. 
även i Strömsund om det finns intresse.  

Medborgarförslaget anses besvarat. 
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§ 59 Dnr 2017.74 829 
 
Svar på medborgarförslag om isväg på Ströms Vattudal 

Frida Nyholm har i ett medborgarförslag den 1 mars 2017 avseende en 
upplogad isväg på Ströms Vattudal. Bilaga 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 121/2017 
Kommunstyrelsen § 122/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget besvaras enligt bilaga. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Frida Nyholm 
Kultur- och fritidsavdelningen 
 
 
 
 

  





 2017-08-15 

Svar på medborgarförslag om isväg på Ströms Vattudal 

Frida Nyholm har lämnat in ett medborgarförslag avseende en upplogad 
isväg på Vattudalen, där man skulle kunna åka långfärdsskridskor, van-
liga skridskor, motionärer och sparkåkare, liknande Medvinden som finns 
i Östersund. 

Ur folkhälsoperspektiv är detta ett billigt sätt att få flera att röra på sig. En 
aktivitet som alla kan delta i på sina egna villkor. Den kostnad som är för 
att genomföra medborgarförslaget är plogning av isvägen under vintern 
med en mindre traktor. Kostnaden för detta är svår att beräkna då man 
inte vet snömängden år från år. Kultur- och fritidsavdelningen kommer 
att se över möjligheterna om det är möjligt att ordna detta. 

Medborgarförslaget anses besvarat. 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2017-09-20  5  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 60 Dnr 2016.299 521 
 Dnr 2017.93 521 
 
Svar på medborgarförslag om gratis busskort till ungdomar 

Albin Ekqvist, Ede, och elevrådet på Grevåkerskolan har lämnat in med-
borgarförslag om gratis busskort till ungdomar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har upprättat ett förslag till svar. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 122/2017 
Kommunstyrelsen § 123/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslagen besvaras enligt bilaga. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Albin Ekqvist 
Elevrådet 
 
 
 

  







 2017-08-15 
1 (2) 

Svar på medborgarförslag om gratis busskort 

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

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

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

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

Dagens kostnad för skolskjutsar; 

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

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

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

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

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

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

Medborgarförslagen är därmed besvarade. 
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§ 61 Dnr 2016.237 020 
 
Svar på motion om att starta upp försök med 6 timmars ar-
betsdag 

Vänsterpartiet har i en motion den 22 juni 2016 förslagit att kommunfull-
mäktige uppdrar till socialnämnden att, tillsammans med berörda fack-
liga organisationer, utse verksamheter där 6 timmars arbetsdag prövas. 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 97/2017 
Kommunstyrelsen § 106/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

I nuläget har kommunen brist på vikarier och ekonomiska förutsättningar 
för att införa 6 timmars arbetsdag och därmed avslås motionen. Bilaga 
 
_____   
 

  





 

2017-06-13 1 (3) 

Svar på motion om att starta upp försök med 6 timmars ar-
betsdag 

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att det inom socialnämndens 
område tillsammans med fackliga organisationer, utses verksamheter där 
6 timmars arbetsdag kan prövas. 

I ett flertal kommuner har förkortad arbetstid prövats. Några av dessa för-
sök har skett inom individ- och familjeomsorgens område. I länet har ett 
sådant försök genomförts i Östersunds kommun och nyligen avslutats. 
Man har av olika skäl beslutat att ej förlänga testet.  

Eftersom det finns flertalet studier inom individ- och familjeomsorgens 
område har socialchefen fokuserat på att se över om möjligheten finns att 
genomföra ett försök på någon utav kommunens särskilda boenden. Det 
boende som kanske är bäst lämpat för ett sådant test är Älvgården i Backe. 

Inom äldreomsorg har det under en period på 23 månader genomförts ett 
motsvarande försök med förkortad arbetstid på Svartedalens äldreboende 
i Göteborg. Slutrapporten från det projektet har nyligen presenterats och 
finns att läsa på följande länk till rapporten 
http://np.netpublicator.com/netpublication/n09508266/1 

Kostnadskalkyl 

Inom både äldreomsorgen och omsorgen av funktionsnedsatta bedöms en 
arbetstidsförkortning från heltid 37 timmar till 30 timmars (-19 %) vecka ej 
vara genomförbar utan att kompensera för den reducerade tiden. Att er-
sätta 7 timmar skulle medföra en ökad personalkostnad om ca 19 %. 

Älvgården med sina 30 boendeplatser hade 2016 en personalkostnad som 
uppgick till 12,15 miljoner kronor inklusive sociala avgifter för vårdperso-
nal dygnet runt. En arbetstidsförkortning skulle kosta motsvarande ca 2,3 
miljoner kronor extra per år.  

Sjuklönekostnaden < 14 dagar uppgick 2016 till 206 000 kronor inklusive 
sociala avgifter.  

Sjuklönekostnaden > 14 dagar uppgick 2016 till 28 000 kronor inklusive 
sociala avgifter.  

http://np.netpublicator.com/netpublication/n09508266/1
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Besparingar i form av minskade sjuklönekostnader uppgick i Göteborgs-
testet till -5 %, vilket på Älvgården skulle ha motsvarat cirka 10 000 kronor 
för 2016. 
 
Försöket som genomfördes i Göteborg i ett äldreboende med 70 platser 
kostade cirka 6,6 miljoner per år. Den kalkylerade samhällsbesparing man 
hänvisar till i Göteborgsrapporten bygger på att det fanns arbetslösa un-
dersköterskor i Göteborg som kunde gå från arbetslöshet till anställning i 
försöket. Den situationen finns inte i Strömsund. 
 
Syftet med försöket på längre sikt torde vara en permanent förkortning av 
arbetstid inom äldreomsorgen. Det skulle uppskattningsvis kosta ca 27 
miljoner kronor per år. Motsvarande siffra inom omsorg om funktions-
nedsatta cirka 12 miljoner kronor per år. 
 
Konsekvensanalys 

Den mest uppenbara nackdelen med en arbetstidsförkortning är att det 
trots drastiskt ökade personalkostnader inte medför extra tid tillgodo för 
de äldres omvårdnad eller möjlighet till aktivitet och sociala samvaro. En 
rejäl kostnadsökning men med lågt mervärde för brukarna 
 
Vård- och socialförvaltningen har genomfört omfattande besparingar de 
senaste åren. På grund av pressad ekonomi har främst äldreomsorgen 
tvingats genomgå besparingar vilket medfört en ansträngd situation på 
många arbetsplatser. Antalet personal har reducerats och detta i kombi-
nation med en högre vårdtyngd har skapat en äldreomsorg med små mar-
ginaler mellan brukares behov och personalens schemaläggning. 
 
På grund av sänkt grundbemanning har schema anpassats så att vikarier 
nu måste rekryteras för att klara verksamheternas behov vid korttidsfrån-
varo. Detta har medfört att behovet av vikarier är fortsatt högt och för att 
råda bot på det så har en bemanningsenhet etablerats med avsikt att fast-
anställa vikarier. I de fall vikarier ej finns att tillgå, har ordinarie personal 
beordrats in eller enheten tvingats gå ”kort”.   
 
Situationen för medarbetarna är ansträngd, vilket också belysts i vård-
tyngdsmätningar och vid genomgången av de särskilda boendena. Ett 
flertal kommuner i länet har dock lägre bemanningstal och Strömsund har 
cirka 5 % högre grundbemanning i jämförelse med grannkommunerna. 
Beslut om rätt till heltid påverkar schemat och ger en något mer gynnsam 
situation för medarbetarna.  
 
En arbetstidsförkortning lättar inte på det höga trycket i verksamheten 
utan resultatet blir att fler får springa i hög takt men under kortare arbets-
pass. Det ger visserligen bättre tid för återhämtning men trots den höga 
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kostnaden får man inte till en långsiktig och hållbar arbetssituation för 
medarbetare och någon extra tid till brukarna. 
 
Socialchefen gör därför bedömningen att en satsning på förkortad arbets-
tid inte är det bästa alternativet för att skapa en bättre arbetsmiljö för 
medarbetarna.  
 
Ett stort antal nya medarbetare skulle även behöva anställas, vilket i 
Strömsund skulle kunna utgöra ett problem då det finns begränsat med 
utbildade undersköterskor i vår kommun.  
 
Äldreomsorgen står inför stora pensionsavgångar de kommande 10 åren. 
Cirka 150 undersköterskor går i pension och till det kommer uppskatt-
ningsvis ett femtiotal avgångar av andra skäl under samma period. Unge-
fär 200 nya medarbetare behöver anställas för att kompensera den utveckl-
ingen. En del av dessa kommer när de börjar sin anställning inte att ha 
önskvärd kompetens ifråga om kunskaper i basal omvårdnad vilket i sig 
ställer större krav på erfarna medarbetare och arbetsgivaren i introduktion 
och internutbildning. 
 
Antalet äldre personer blir fler och gruppen som är 80 år och äldre beräk-
nas i Strömsund öka med cirka 12 % till 2025. Många äldre får till en bör-
jan ett fåtal insatser i hemmet men behoven kan snabbt bli omfattande 
med dubbelbemanning och många timmars stöd per dygn. En tydlig trend 
är att eventuell inflyttning till särskilt boende skjuts framåt i livet vilket 
betyder att insatserna ofta är stora under hela dygnet för dem i särskilt bo-
ende. 
 
Att i stor skala reducera arbetstiden bedömer både arbetsgivare och fack-
liga organisationer som en ytterligare försvårande omständighet för att 
lyckas ge de äldre en framtida god omvårdnad. 
 
Socialchefen ser därför att ett bättre alternativ till arbetstidsförkortning 
kunde vara att förstärka äldreomsorgen och öka grundbemanningen till 
samma kostnad. Det skulle kunna öka den tillgängliga brukartiden med 
20 % tillgodo för de äldre. Det skulle även kunna bidra till en bättre ar-
betsmiljö och fler personal att fördela arbetet, kvällar och helger samt bi-
dra till minskat antal delade turer. Samtidigt skulle även behovet av vika-
rier minska vid korttidsfrånvaro då man med en högre grundbemanning 
klarar av viss frånvaro.   
 
Socialchefen bedömer det som en bättre satsning såväl för personal som 
för de äldre. 
 
Motionen avslås. 
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§ 62 Dnr 2017.256 006 
 
Sammanträdesdagar med arbetsutskottet, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2018 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdes-
dagar för år 2018. 
 
 Arbetsutskottet  Kommunstyrelsen  Kommunfullmäktige 
 
Januari  16  30  - 
Februari  6 27 21  
Mars 13 27 - 
April  10 24 26 
Maj  15 29 - 
Juni 5 19 13 
Juli  -  -  - 
Augusti  14 28 -  
September  11 25 19 
Oktober  9 23 - 
November  6 27 7 
December  4 - 12 
 
Kommunfullmäktiges valutskott: 20 november 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 112/2017 
Kommunstyrelsen § 115/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att upprättat förslag till tidplan 2018 för kommun-
fullmäktige fastställs. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Upprättat förslag till tidplan 2018 för kommunfullmäktige fastställs. 
 
_____ 
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§ 63 Dnr 2017.198 041 
 
Investeringar 2018 

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

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

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

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Investeringsbudget för 2018 beslutas enligt förslag. Bilaga 
 
2. Preliminär investeringsplan för 2019 beslutas enligt förslag 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Vård- och socialförvaltningen  
Närvård Frostviken 
Kommunledningsförvaltningen  
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
 

  



Investeringar per objekt, sammanfattning 

Förvaltn/ 
prio 

Objekt Motivering Förslag 
Budget 
2018 

Förslag 
Budget 
2019 

TSF1 Hoting vattenverk (ombygg-
nad) 

Anmärkningar 
vattenkvalité 

Etapp 1 Etapp 2 

TSF2 Hotings reningsverk, kontrol-
lerad bräddning 

Krav på om-
byggnad 

TSF3 Håkafots vattenverk (om-
byggn) 

Tidigare an-
märkning 

TSF4 Diskinlämning kök Hjalmar 
Strömerskolan 

Arbetsmiljö 

TSF5 Nätverksinfrastruktur Klara dagens 
krav 

TSF6 Gatubeläggningar Eftersatt 1 Mnkr 
Ospec. 
pott 

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

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

BKU1 Frostviksskolan, om- eller ny-
byggnad 

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

BKU2 Väderskydd för barnvagnar 
Fyrås 

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

Totalt 10 730 
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§ 64 Dnr 2017.133 042 
 
Redovisning av partistöd 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2014, § 126, att anta reg-
ler för partistöd. 
 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning sen-
ast den 30 juni efter räkenskapsårets utgång och som visar att partistödet 
har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet, 9 §, första stycket i 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
 
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 
Fullmäktige får i de i förväg antagna reglerna för partistöd besluta om att 
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning 
respektive granskningsrapport. 
 
Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 2016. 
 
Partistödet är för närvarande 10 000 kronor till varje parti som är repre-
senterat i kommunfullmäktige. Dessutom utgår ett stöd på 18 000 kronor/ 
mandat. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 119/2017 
Kommunstyrelsen § 124/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisningarna från samtliga partier godkänns. 
 
2. Partistödet för 2018 betalas ut i januari 2018. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Partierna 
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§ 65 Dnr 2017.165 113 
 
Valdistriktsindelning 

Enligt 4 kap. 17 vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta 
färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta 
färre än 300 röstberättigade om det finns synnerliga skäl.  
 
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommu-
nens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året 
närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. 
 
Antalet röstberättigade den 1 mars 2017 
 
Backe 683 Näsviken 650 
Ede 460 Rossön 434 
Gäddede 696 Strömsund 1 200 
Hammerdal 1 482 Västra Bredgård 1 394 
Hoting 690 Östra Bredgård 1 225 
Kyrktåsjö-Norråker 554 
 
Valnämnden föreslår att ingen ändring av valdistriktsindelningen görs in-
för 2018 års val. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 124/2017 
Kommunstyrelsen § 125/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

Årsredovisningen 2016 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – 
Akademi Norr – fastställdes av direktionen den 21 februari 2017. 
  
Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund 
med direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlems-
kommuns fullmäktige. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna föreslår att direktionen 
för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 125/2017 
Kommunstyrelsen § 126/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas an-
svarsfrihet för 2016 års verksamhet samt att årsredovisningen för 2016 
godkänns.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2016 års 
verksamhet. 
 
2. Årsredovisningen 2016 för kommunalförbundet Partnerskap Inland - 
Akademi Norr godkänns. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Susanne Hansson (S) och Britt-Inger Roos (C) i 
beslutet. 
 
_____  
  
Beslutsexp 
Akademi Norr 
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§ 67 Dnr 2017.264 170 
 
Ägardirektiv för Jämtlands Räddningstjänstförbund 2018 

Förslag till ägardirektiv 2018 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har 
upprättats. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 135/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

På grund av jäv deltar inte Göran Bergström (S) i beslutet. 
 
_____ 
 
Beslutsexp 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
 
 
 

  



Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gäl-
lande 2018 
                             

Sida: 1 (4) 

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

Reviderad den:  
 

 
 
UTKAST ÄGARDIREKTIV 2018 för Jämtlands Räddnings-
tjänstförbund 

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

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

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

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

  
• Direktionen skall samråda med medlemskommunerna om förslaget till 

budget för nästkommande år senast den 15 september 2017. Direktionen 
skall senast under december månad året före budgetåret fastställa budget 
för förbundet inom den ram som medlemmarna enats om. 
 

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

 
• Direktionen finansierar utveckling av övningsområde Furulund genom 

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

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

 
 

2    Ekonomiska förutsättningar budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 
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• Budgetramen/medlemsbidraget för budget 2018 och flerårsplan 2019-

2020 utgår från 2017 års budgetram/bidrag för Jämtlands Räddnings-
tjänstförbund och kostnadsfördelning mellan ägarkommunerna Berg, 
Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund. 
Kostnadsfördelningen (2017 års nivå) är följande: Berg 12 808 tkr, 
Bräcke  10 096 tkr, Härjedalen 22 659 tkr, Krokom 17 506 tkr, Ra-
gunda 9 900 tkr, Strömsund 16 758 tkr och Östersund 32 952 tkr – to-
talt 122 679 tkr.  

 
• Indexuppräkningen från 2017 till 2018 års nivå uppgår till 2,5 % för per-

sonalkostnader och 1,9 % för övriga kostnader (och intäkter).  
 

 
• Förbundet får även för år 2018 behålla det extra tillskott på 2 mnkr som 

tillfördes förbundet 2017.  
 

 
• För budgetåret 2018 uppgår förbundets totala budgetram/medlems-

bidrag till 125 392 tkr- varav från Berg 13 091 tkr, Bräcke 10 320 tkr, 
Härjedalen 23 160 tkr, Krokom 17 893 tkr, Ragunda 10 119 tkr, 
Strömsund 17 129 tkr och Östersund 33 680 tkr. 
 

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

tiv.  
 

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

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

 
 
 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Extraordinära händelser 
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna har fastställt Ledningsplan för 
respektive kommun vid extra ordinära händelser. Av planen framgår organi-
sationen av krisledningsnämnd och att planen omfattar alla verksamheter 
inom kommunkoncernen. 
 
Förbundet har skyldighet att ingå i kommunernas organisationer för extraor-
dinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av ledningsplanen. Så-
ledes ska förbundet upprätta plan för extraordinära händelser, revidera pla-
nerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive 
verksamhet. 
 
 
Ägardirektiven gäller efter att samtliga ägarkommuners fullmäktige-
församlingar beslutat fastlägga dem. 
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§ 68 Dnr 2017.277 113 
 
Val av ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter avlidna Ingrid Nilsson (S) 
 
Beredning 

Valutskottet § 24/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1. Mona Asserwall, (S), Alanäset, utses som ersättare i socialnämnden för 
tiden intill den 31 december 2018. 

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 20 september 2017. 

_____ 

Beslutsexp 
Mona Asserwall 
Socialnämnden 
Löner 
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§ 69 Dnr 2017.277 113 
 
Val av ledamot i styrelsen för Strömsunds Hyresbostäder AB 
för tiden intill årsstämman 2019 efter avlidna Ingrid Nilsson 
(S) 
  
Beredning 

Valutskottet § 25/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1. Irene Sundequist (S), Bergsjöåsen, utses som ledamot i styrelsen för 
Strömsunds Hyresbostäder AB för tiden intill årsstämman 2019. 

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 20 september 2017. 

_____  

Beslutsexp 
Irene Sundequist 
SHB 
Löner 
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§ 70 Dnr 2017.277 113  
 
Val av ledamot i valnämnden för tiden intill den 31 december 
2018 efter avlidna Ingrid Nilsson (S) 
 
Beredning 

Valutskottet § 26/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1. Deanne Edin (S), Hammerdal, utses som ledamot i valnämnden för ti-
den intill den 31 december 2018. 

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 20 september 2017. 

_____ 

Beslutsexp 
Deanne Edin 
Valnämnden 
Löner 
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§ 71 Dnr 2017.277 113 
 
Val av ersättare kommunstyrelsen för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter avlidna Ingrid Nilsson (S) 
 
Beredning 

Valutskottet § 27/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1. Marie Gabrielsson (S), Ulriksfors, utses som ersättare i kommunstyrel-
sen för tiden intill den 31 december 2018. 

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 20 september 2017. 

_____  

Beslutsexp 
Marie Gabrielsson 
Löner 
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§ 72 Dnr 2017.277 113 
 
Val av ersättare i gemensamma nämnden för närvård i Frost-
viken för tiden intill den 31 december 2018 efter avlidna In-
grid Nilsson (S) 
 
Beredning 

Valutskottet § 28/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1. Maud Persson, S), Tullingsås, utses som ersättare i gemensamma 
nämnden för närvård i Frostviken för tiden intill den 31 december 
2018.  

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 21 juni 2017. 

_____ 

Beslutsexp 
Maud Persson 
Närvård Frostviken 
Löner 
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§ 73 Dnr 2017.131 512 

Medborgarförslag om permanenta farthinder längs Vallgatan 
i Strömsund 

Fanny och Johan Persson, Strömsund, har den 29 juni 2017 lämnat in ett 
medborgarförslag om permanenta farthinder längs Vallgatan i Ström-
sund. Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____ 
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§ 74 Dnr 2017.268 317 

Medborgarförslag om gatubelysningen i Orrnäs 
 
Urban Bryntesson, Orrnäs, har den 28 augusti 2017 lämnat in ett medbor-
garförslag om gatubelysningen i Orrnäs. Bilaga 
   
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____ 
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Justering (Sign) 

§ 75 Dnr 2017.294 829 

Motion om attraktiva utemiljöer 
Britt-Inger Roos, Centerpartiet, har den 20 september 2017 lämnat in 

en motion om attraktiva utemiljöer. Bilaga 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

_____  
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§ 76  
 
Delgivningar 
 
a) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 27 juni 2017 beslutat att utse  
 Birgitta Eurenius Persson som ny ersättare för Miljöpartiet fr.o.m. den 

27 juni 2017efter Per Berglund. 
 
b)  Länsstyrelsen Jämtlands län har den 3 juli 2017 beslutat att utse  
 Rebecca Sjöstedt som ny ersättare för Socialdemokraterna fr.o.m. den 

3 juli 2017 efter Agneta Rosén. 
 
c) Rapportering från socialnämnden § 104/2017 enligt 16 kap 6 f § soci-

altjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej 
verkställda beslut enligt 9 § Lss. 

 
d) Redovisning av ej besvarade motioner 
 

• Motion den 22 juni 2016 från Vänsterpartiet om att starta upp för-
sök med 6-timmars arbetsdag. Behandlas i kommunfullmäktige 
den 20 september 2017. 
 

• Motion den 10 februari 2017 från Mats Gärd, Centerpartiet, om att 
Strömsunds kommun antar en träbyggnadsstrategi. 
 

• Motion den 6 mars 2017 från Göran Espmark, Centerpartiet, om 
Strömsunds kommun – på väg mot en fossilfri framtid. 
 

• Motion den 19 juni 2017 från Britt-Inger Roos, Centerpartiet, om 
simhallen i Strömsund. 
 

e) Redovisning av ej besvarade medborgarförslag 
 

• Medborgarförslag den 8 september 2016 från Albin Ekqvist om 
gratis busskort. Behandlas i kommunfullmäktige den 20 september 
2017. 
 

• Medborgarförslag den 3 mars 2017 från elevrådet på Grevåkersko-
lan om gratis busskort. Behandlas i kommunfullmäktige den 20 
september 2017. 
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§ 76 forts. 
 

• Medborgarförslag den 17 november 2016 från Camilla Hulkki och 
Arvid Hulkki Sandberg om skateboardpark i Strömsund. Behand-
las i kommunfullmäktige den 20 september 2017. 
 

• Medborgarförslag den 11 oktober 2016 från Sölve Lundin om ett 
trevligare centrum. 
 

• Medborgarförslag den 22 maj 2017 från Christopher Arthursson 
om att byta ut vegetariska alternativ i skolmaten mot helvegeta-
riska (veganska) alternativ. 
 

f)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov t.o.m.  

 KF § 56/2017: 
 
 Budget 2017  1 050 000:- 

 Ombudgetering extra statsbidrag 6 000 000:-  

 Överskott 2016 Strömsund turism - 384 000:- 

 Medfinansiering projekt ”Samverkansmodell - 375 000:- 
 för kompetensförsörjning inom industrin” 

 Ungdomsanställningar - 1 000 000:- 

 Förstärkning av arbetsmarknadsenheten - 500 000:- 

 Utökning feriearbeten - 700 000:- 

 Utbildning chefer/medarbetare - 2 000 000:- 

 Förvärv av aktier i Inera AB - 42 500:- 

  
 Återstår  2 048 500:-  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 
_____  
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