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§ 125 

Studiebesök 

Dagen inleds med ett studiebesök hos Bygdens Framtid. Eva Pettersson 
informerar om verksamheten och framtidsplanerna som föreningen har. 
De visar även runt i sina lokaler. 
 
Nästa studiebesök är på Brismarksgården där Monica Lundgren, Gudrun 
Öjbrandt och personalen informerar om verksamheten och om de föränd-
ringar som skett efter att verksamheten bytt huvudman.    
 
Dagens studiebesök avslutas med en rundvandring på Centralskolan i 
Hoting. Kommunstyrelsen får information om det omfattande renove-
ringar som gjorts och vad som väntar framåt. 
 
_____  

Justering (sign) 
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§ 126 Dnr 2014.123 062 

Möjlighet till köp av politikernas Ipad´s efter mandat-
perioden 

Skrivelse har inkommit från barn-, kultur- och utbildningsnämnden. De 
ställer en fråga till kommunstyrelsen om hur nämnden ska förhålla sig till 
om nämndens ledamöter vill köpa ut sina Ipad´s efter mandatperiodens 
slut. De vill att kommunstyrelsen tar fram riktlinjer för detta. 
 
Skrivelse har inkommit från kommunchefen. 
 
Frågan har ställts huruvida kvinnor och män som är nämndledamöter 
skall kunna köpa tilldelad IT-utrustning efter avslutad mandatperiod el-
ler om anställda kvinnor och män skall kunna köpa äldre IT-utrustning. 
 
Ipad eller dator är tilldelad för ett specifikt uppdrag. Upphör uppdraget 
så försvinner behovet hos den enskilde. 
 
Innan eventuell försäljning kan vara aktuell måste möjligheterna att nyttja 
utrustningen inom kommunen prövas. En försäljning försvåras också av 
att licensierad programvara måste avinstalleras. 
 
I avvaktan på regelverk kring utgallring och avveckling av utrustning fö-
reslår kommunchefen kommunstyrelsen besluta följande beträffande IT-
utrustning: 
 
1. Omfördelning inom egen eller till annan verksamhet inom kommunen.  
2. Eventuellt tilldela ideella organisationer utrustning 
3. Extern försäljning. Utrustningen säljs i befintligt skick och sker till 

marknadsmässiga priser. Programvaror ingår normalt ej. 
4. Kassation/skrotning. Utrustning som ej omfördelas eller säljs skall kas-

seras/skrotas. Beslut fattas av IT-chef. Materiel som kasseras skall läm-
nas för återvinning på miljövänligt sätt. 

5. Hantering av personliga elevdatorer enligt särskilt avtal. 
6. Köp av utrustning vid mandatperiodens slut är ej möjlig. 
7. Strömsunds kommun skall utarbeta ett regelverk kring utgallring och 

avveckling av utrustning. 
 

Justering (sign) 
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§ 126 forts. Dnr 2014.123 062 

Beredning 

Arbetsutskottet § 86/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Omfördelning görs inom egen eller till annan verksamhet inom  
 kommunen.  
 
2. Eventuellt tilldelas ideella organisationer utrustning 
 
3. Extern försäljning. Utrustningen säljs i befintligt skick och sker till 

marknadsmässiga priser. Programvaror ingår normalt ej. 
 
4. Kassation/skrotning. Utrustning som ej omfördelas eller säljs skall kas-

seras/skrotas. Beslut fattas av IT-chef. Materiel som kasseras skall läm-
nas för återvinning på miljövänligt sätt. 

 
5. Hantering av personliga elevdatorer görs enligt särskilt avtal. 
 
6. Köp av utrustning vid mandatperiodens slut är ej möjlig. 
 
7. Strömsunds kommun skall utarbeta ett regelverk kring utgallring och 

avveckling av utrustning. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Nämnderna 
IT-avdelningen  
 

Justering (sign) 
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§ 127 Dnr 2014.144 105 

Förfrågan från Akademi Norr om att bilda ett gemensamt 
lokalt utvecklingsområde 

Skrivelse har inkommit från Akademi Norr om att bilda ett gemensamt 
lokalt utvecklingsområde.  
 
Vid direktionens möte den 5 december 2013 fick verksamhetschefen Anne 
Åberg i uppdrag att göra en utredning av vad ett gemensamt Leaderom-
råde skulle kunna innebära. 
 
Kommunalförbundets direktion vill med denna skrivelse lyfta frågan i 
medlemskommunernas styrelse om bildande av gemensamt lokalt ut-
vecklingsområde.  
 
En utredning har gjorts som visar att ett sådant samarbete skulle stärka 
samarbetet i Akademi Norr och göra kommunerna konkurrenskraftigare i 
ett nationellt perspektiv. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 87/2014 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen avstår från att bilda ett 
gemensamt lokalt utvecklingsområde med Akademi Norr. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avstår från att bilda ett gemensamt lokalt utvecklings-
område med Akademi Norr. 
 
_____  
  
Beslutsexpediering 
Akademi Norr 
 

Justering (sign) 
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§ 128 Dnr 2014.140 106 

Ansökan om bidrag till Sápmi Awards 

Ansökan om bidrag har inkommit från Jokkmokks kommun. 
 
Jokkmokks kommun arrangerar för tredje gången det samiska arrange-
manget ”Sápmi Awards”. Det är ett gemensamt arrangemang tillsam-
mans med samebyar, sameföreningar och olika nationella branschorgani-
sationer. Projektet bedrivs under 2012-2014 och därefter ska en långsiktig 
lösning finnas för att driva verksamheten vidare. Möjlighet finns att ge-
nomföra arrangemanget på andra orter i framtiden. 
 
Sápmi Awards syftar till att lyfta fram den samiska kulturen och tradit-
ionen som berikar hela Sápmi. 
 
Jokkmokks kommun ansöker om 45 000 kronor till Sápmi Awards. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 88/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Ansökan avslås. 
 
_____  
  
Beslutsexpediering 
Jokkmokks kommun 

Justering (sign) 
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§ 129 Dnr 2014.138 756 

Ny huvudman för familjerådgivningen i Jämtlands län 

Protokollsutdrag har inkommit från Regionförbundet Jämtlands län. 
 
Kommunerna har sedan 1995, enligt socialtjänsten en skyldighet att till-
handahålla familjerådgivning för dem som begär detta. 
 
Familjerådgivningen har sedan 2011 haft Regionförbundet som huvud-
man. 
 
Det finns nu en ansökan från Jämtlands läns landsting att få bilda region 
från 2015. Detta innebär att landstinget tar över regionförbundets verk-
samhet. Eftersom familjerådgivningen är en lagstadgad verksamhet och 
inte ingår i landstingets kompetensområde behöver familjerådgivningen 
få en ny huvudman. 
 
Förslaget är att Östersunds kommun tar över huvudmannaskapet. 
 
Primärkommunala nämnden föreslår kommunerna besluta: 
 
1. Avtal mellan Regionförbundet och Strömsunds kommun om familje-

rådgivningen upphör den 31 december 2014. 
 
2. Strömsunds kommun tecknar avtal med Östersunds kommun om fort-

satt drift av familjerådgivningen utifrån dess organisation den 30 juni 
2014 från och med den 1 januari 2015. 

 
3. Beslutet gäller under förutsättning att Östersunds kommun beslutar att 

vara värdkommun för familjerådgivningen. 
 
4. Familjerådgivningen ska fortsatt ha en styrgrupp med representanter 

från alla kommuner. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 89/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 

Justering (sign) 
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§ 129 forts. Dnr 2014.138 756 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avtal mellan Regionförbundet och Strömsunds kommun om familje-
rådgivningen upphör den 31 december 2014. 

 
2. Strömsunds kommun tecknar avtal med Östersunds kommun om fort-

satt drift av familjerådgivningen utifrån dess organisation den 30 juni 
2014från och med den 1 januari 2015. 

 
3. Beslutet gäller under förutsättning att Östersunds kommun beslutar att 

vara värdkommun för familjerådgivningen. 
 
4. Familjerådgivningen ska fortsatt ha en styrgrupp med representanter 

från alla kommuner. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
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§ 130 Dnr 2014.89 041 

Budget 2015 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har tagit fram förslag till 
budget. Budgetförslaget är nu ute på samråd hos respektive kommun.  
 
Svaret skall vara Gemensam nämnd för upphandling tillhanda senast den 
16 juni 2014. 
 
För Strömsunds kommun innebär förslaget 484 700 kronor för 2015. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 90/2014 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att ärendet tas upp vid kommunstyrelsens 
sammanträde i juni 2014. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2014. 
 
_____  
 
 
 

Justering (sign) 
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§ 131 Dnr 2014.139 805 

Ansökan om bidrag från föreningen Frivilliga Samhällsarbetare 

Ansökan har inkommit från föreningen Frivilliga Samhällsarbetare Z-län. 
 
Föreningen är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obun-
den. Medlemmarna är övervakare, kontakt-/stödpersoner, gode-
män/förvaltare med flera. 
 
Medlemmarnas uppdrag är laganknutna och myndighetsnära. Detta gör 
att utbildning och nätverksbyggande är av yttersta vikt. De vill utbilda 
och informera medlemmar i alla kommuner i Jämtland så att deras med-
lemmar ska känna sig trygga i sina uppdrag. De ansöker därför om 5 000 
kronor i bidrag till föreningen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 91/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreningen Frivilliga Samhällsarbetare erhåller 5 000 kronor i bidrag. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Föreningen Frivilliga Samhällsarbetare  
  
 

Justering (sign) 
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§132 Dnr 2014.124 250 

Ansökan om bidrag till mineraljaktens prispengar 

Skrivelse har inkommit från Sveriges geologiska undersökning. De arran-
gerar Mineraljakten i Sverige. Mineraljakten är ett viktigt komplement till 
den yrkesmässiga prospekteringen. 
 
Ekonomiska medel för analyser och fältbesök erhålls från gruv- och pro-
spekteringsbolag. 
 
Den årliga prissumman är inte finansierad och därför ansöker de om  
5 000-10 000 kronor från Strömsunds kommun. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 92/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Ansökan avslås. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Sveriges geologiska undersökning  

Justering (sign) 
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§ 133 Dnr 2014.122 829 

Ansökan om bidrag till en nybyggnad av björnbana 

Skrivelse har inkommit från Hammerdals Jaktskytteklubb. 
 
De ansöker om bidrag till nybyggnad av en björnbana till jaktskyttebanan 
som ligger mellan Hammerdal och Sikås. 
 
Planerad plats för björnbanan är inom Hammerdals Jaktskytteklubbs nu-
varande skjutbaneområde.  
 
Intresset för björnjakt ökar stadigt, därför är det viktigt att skytteträning-
en för björnjakt kan göras så realistisk som möjligt.  
 
Hammerdals Jaktskytteklubb ansöker om 55 000 kronor för byggande av 
björnbana. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 93/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Ansökan avslås då bidrag för detta ändamål kan sökas från länsstyrelsens 
viltvårdsfond. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Hammerdals Jaktskytteklubb  

Justering (sign) 
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§ 134 Dnr 2014.415 420 

Medborgarförslag om begränsning av användning av 
fyrverkerier i centrala Strömsund 

Mia Jonsson och Ingrid Jonsson har lämnat in ett förslag om begränsning 
av rätten att avfyra fyrverkerier i centrala delarna i Strömsund. 
 
Förslag till svar har inkommit från utredningschefen. Kommunstyrelsen 
beslutade den 22 maj, 137 följande: 
Tillstånd av polis krävs för användning av fyrverkerier och pyrotekniska 
varor om det kan medföra skada eller olägenhet för person och/eller 
egendom. Som egendom räknas husdjur, djur i företagsverksamhet och 
djur för hobbyverksamhet. 
 
Därutöver kan allmänheten få avfyra fyrverkerier utan särskilt tillstånd 
följande dagar och tider: 
 
Nyårsafton              18.00 - 00.30 
Påskafton                       18.00 - 23.00 
Valborgsmässoafton      18.00 - 23.00 
 
Fyrverkerierna får då inte riktas eller nedfalla så att risk för skada eller 
olägenhet för personer och/eller egendom kan uppstå. 
 
Detta innebär inget undantag från gällande förbud att avfyra smällare. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 94/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till tidigare beslut. 
 
_____  
 
 
 
  
  

Justering (sign) 
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§ 135 Dnr 2014.148 042 

Årsredovisning 2013 för kommunalförbundet Partnerskap 
Inland – Akademi Norr 

Årsredovisningen 2013 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – 
Akademi Norr fastställdes av direktionen den 14 mars 2014. Eftersom 
Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med direkt-
ion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns full-
mäktige. 
 
Av upprättad revisionsrapport framgår att revisorerna föreslår att direkt-
ionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verk-
samhet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 95/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisningen godkänns. 
 
_____  
 
  

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2014-05-20--21  15  
     

     
§ 136 Dnr 2014.147 062 

Policy för den kommunala verksamhetens IT-stöd 

Kommunstyrelsen uppdrog den 18 februari 2014, § 45, till IT-chefen att 
utarbeta ett underlag för hur kommunens hantering av externa intressen-
ters åtkomst till kommunens internetuppkoppling ska hanteras i framti-
den. 
 
IT-chefen har konstaterat att kommunen saknar ett heltäckande policydo-
kument för hantering och utformning av det egna IT-stödet för verksam-
heterna. Ett förslag till policy, som täcker flera aspekter än externa intres-
senters åtkomst, har därför upprättats. 
 
Kommunen har sedan tidigare upprättat två styrande dokument för sitt 
IT-stöd: 
 
• Riktlinjer för systemförvaltning och hantering av IT-utrustning  
• Riktlinjer för användning av IT-utrustning  
 
Leif Löfstedt och Gunilla Mellgren föreslår kommunfullmäktige besluta 
att upprättat förslag till policy för den kommunala verksamhetens IT-stöd  
fastställs.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 96/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Upprättat förslag till policy för den kommunala verksamhetens IT-stöd  
fastställs. Bilaga 
 
_____  
 
  

Justering (sign) 
 



 
 

 
Titel: Policy för kommunens IT-stöd  

 1 (1) 
 

Id nr:  0:23 Typ: Policy   Giltighetstid: Tills vidare 
Version: 0.3 Fastställd:   Uppdateras: 2016 
   

 
Policy för den kommunala verksamhetens IT-stöd 

Kommunens IT-system och utrustning ska vara en stödfunktion för den 
kommunala verksamheten.  IT-stödet ska användas för att skapa förut-
sättningar för effektivitet och kvalitet i verksamheten. 
 
IT-teknik ska också användas för att underlätta kontakter med de kvin-
nor och män, flickor och pojkar som bor i kommunen. Aktuell kommu-
nal information ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida. 
 
Den kommunala verksamhetens IT-stöd är avsett för och ska endast 
vara tillgängligt för våra anställda, våra förtroendevalda och de flickor 
och pojkar som är elever i våra skolor. Säkerheten i IT-stödet ska vara 
hög och infrastrukturen ska inte vara tillgängligt för externa aktörer 
som föreningar, företag, organisationer, privatpersoner och hyresgäster 
i våra lokaler. 
 
Besökare kan dock få en tidsbegränsad tillgång till Internet via kom-
munens IT-infrastruktur. IT-avdelningen, eller av IT-avdelningen ut-
sedda verksamheter, får ge Internetuppkoppling vid enstaka tillfällen 
för speciella arrangemang. 
 
IT-avdelningen har det strategiska ansvaret för utvecklingen av IT-
infrastrukturen och gemensamma programvaror för den kommunala 
förvaltningen. Infrastrukturen ska kunna erbjuda en stabil driftmiljö för 
verksamheters olika system. 
 
Ansvaret för respektive system ligger på den förvaltning/avdelning 
som använder systemet. IT-avdelningen ska ansvara för drift och un-
derhåll av den kommunala förvaltningens IT-infrastruktur och gemen-
samma programvaror. Kommunstyrelsen ska fastställa riktlinjer för att 
tydliggöra ansvarsfördelning och rutiner för hantering av IT-system.  
 
En standardisering av hård- och mjukvara ska eftersträvas för att möj-
liggöra en effektiv IT-drift. Kommunen ska ha en enhetlig miljö när det 
gäller operativsystem och kontorsprogram.  
 
Utrustning som kommunen och kommunala bolag tillhandahåller för 
IT-stöd ska, precis som all annan utrustning kommunen och bolagen 
tillhandahåller, hanteras varsamt och enligt lagar och förordningar. IT-
avdelningen ska utifrån denna policy utfärda konkreta riktlinjer för hur 
kommunens IT-stöd ska hanteras. 
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§ 137 Dnr 2014.156 297 

Bidrag till drift av samlingslokaler 2014 

Skrivelse har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Ansökningstiden för bidrag till drift av samlingslokaler gick ut den 1 april 
2014. 
 
Annonsering har gjorts i lokaltidningen den 29 januari och den  
26 mars. I samband med annonseringen i lokaltidningen den 29 januari 
lades även information ut på hemsidan. 
 
Följande dokument ska bifogas ansökan: 
Årsmötesprotokoll 
Verksamhetsberättelse för 2013 
Ekonomisk redovisning för 2013 
Revisionsberättelse för 2013 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har gjort en sammanställning över de 
ansökningar som uppfyllt normen för bidrag till drift av samlingslokaler. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen redovisar de föreningar som sökt bidrag 
men inte uppfyllt normen, föreningar som uppfyllt normen som sökt ex-
tra bidrag samt ny förening som ansökt om bidrag och uppfyllt normen. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 
1 400 000 kronor fördelas på de föreningar som uppfyllt normen för bi-
drag till drift av samlingslokaler enligt bilaga 1 inklusive ny förening som 
uppfyllt normen. 
 
Resterande 250 000 kronor avsätts till extra bidrag som fördelas av kom-
munstyrelsen utifrån kommunstyrelsens prioriteringar. 
 
Ansökan har inkommit från Byggnadsföreningen Saga i Gäddede efter 
det att ansökningstiden gått ut. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 97/2014 

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 137 forts. Dnr 2014.156 297 

Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att driftsbidrag fördelas i enlighet med förslag 
från teknik- och serviceförvaltningen med 1,4 miljoner kronor.  
 
Av de 250 000 kronorna som avsatts till extra bidrag fördelas 200 000 kro-
nor till Hammerdals byggnadsförening och 50 000 kronor avsätts till 
Byggnadsföreningen Saga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Driftsbidrag fördelas i enlighet med förslag från teknik- och serviceför-
valtningen med 1,4 miljoner kronor. Bilaga 

 
2. Av de 250 000 kronorna som avsatts till extra bidrag fördelas 200 000 

kronor till Hammerdals byggnadsförening och 50 000 kronor avsätts 
till Byggnadsföreningen Saga. 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
  

Justering (sign) 
 



DRIFTSBIDRAG 2014

Förening Driftskostnad Fast boende Varmbonad yta Aktivitet+besök 36% drift Boende/10 Yta/20 Aktiviteter/50 Tot poäng Poängtillägg Nytt bidrag

Alanäsets Folketshusförening 30 785 35 200 553 11 083 3,5 10 11,06 24,56 6 842 17 924

Alavattnets byförening 16 685 35 65 1722 6 007 3,5 3,25 34,44 41,19 11 475 17 481

Björksjönäs-Stornäsets bygdegårdsförening 12 989 30 91 270 4 676 3 4,55 5,40 12,95 3 608 8 284

Brattbäckens samfällighetsförening 30 160 61 165 364 10 858 6,1 8,25 7,28 21,63 6 026 16 883

Bredkälens Byförening 23 106 47 145 447 8 318 4,7 7,25 8,94 20,89 5 819 14 138

Byggnadsföreningen Jormstugan 40 671 156 290 2352 14 642 15,6 14,5 47,04 77,14 21 489 36 131

Ede Bygdegård 23 181 179 93 1186 8 345 17,9 4,65 23,72 46,27 12 890 21 235

Faxebygdens Byalag 74 254 91 510 899 26 731 9,1 25,5 17,98 52,58 14 648 41 379

Frostvikens Byaförening 10 178 20 152 255 3 664 2 7,6 5,10 14,7 4 095 7 759

Fyrås Föreningshus 53 910 165 622 962 19 408 16,5 31,1 19,24 66,84 18 620 38 028

Fågelbergets Bystuga 8 686 21 98 96 3 127 2,1 4,9 1,92 8,92 2 485 5 612

Grenås bygdegårdsförening 47 278 47 150 215 17 020 4,7 7,5 4,30 16,5 4 597 21 617

Gåxsjö Bygdegårdsförening 83 669 157 346 1855 30 121 15,7 17,3 37,10 70,1 19528 49 649

Hallvikens bygdegård (skola) 67 701 117 362 721 24 372 11,7 18,1 14,42 44,22 12319 36 691

Hammerdals Byggnadsförening 236 751 1212 1700 11484 85 230 121,2 85 229,68 435,88 121 426 206 656

Havsnäs Bygdeförening 36 943 122 432 1162 13 299 12,2 21,6 23,24 57,04 15 890 29 189

Heimlöuta hembygdsförening 33 498 59 265 635 12 059 5,9 13,25 12,70 31,85 8 873 20 932

Hotings byggnadsförening 211 747 772 1308 8589 76 229 77,2 65,4 171,78 314,38 87 579 163 808

Håkafots Byaförening 28 282 44 200 246 10 182 4,4 10 4,92 19,32 5 382 15 564

Håxås Skarpås byalag 9 098 96 67 198 3 275 9,6 3,35 3,96 16,91 4 711 7 986

Jansjö Bystuga 9 805 25 144 1751 3 530 2,5 7,2 35,02 44,72 12 458 15 988

Kakuåsens bygdegårdsförening 23 019 34 175 710 8 287 3,4 8,75 14,20 26,35 7 340 15 627

Karbäckens Bygdeförening 23 204 54 215 747 8 353 5,4 10,75 14,94 31,09 8 661 17 014

Teknik- och serviceförvaltningen 



DRIFTSBIDRAG 2014

Förening Driftskostnad Fast boende Varmbonad yta Aktivitet+besök 36% drift Boende/10 Yta/20 Aktiviteter/50 Tot poäng Poängtillägg Nytt bidrag

Kilens och Helgeåkilens byaförening 26 502 47 200 492 9 541 4,7 10 9,84 24,54 6 836 16 377

Kvarnbergsvattnets bygdeförening (Kvarnfröjd) 21 641 24 178 261 7 791 2,4 8,9 5,22 16,52 4 602 12 393

Lidsjöbergs Bygdegårdsförening 17 933 67 165 227 6 456 6,7 8,25 4,54 19,49 5 429 11 885

Lorås ungdoms- och Bygdegårdsförening (2011) 27 269 86 165 469 9 817 8,6 8,25 9,38 26,23 7 307 17 124

Lövberga Byalag 61 006 129 200 865 21 962 12,9 10 17,30 40,2 11 199 33 161

Lövviks Folketshusförening 14 769 32 312 127 5 317 3,2 15,6 2,54 21,34 5 945 11 262

Mårdsjöns bygdegårdsförening (fick 2011) 3 810 18 152 36 1 372 1,8 7,6 0,72 10,12 2 819 4 191

Ringvattnets Bygdegårdsförening 26 139 43 100 1724 9 410 4,3 5 34,48 43,78 12 196 21 606

Rossöns Folketshusförening 89 658 512 800 3954 32 277 51,2 40 79,08 170,28 47 436 79 713

Rudsjö Folketshusförening 25 438 56 204 481 9 158 5,6 10,2 9,62 25,42 7 081 16 239

Rörströms Hembygdsförening 23 959 74 60 622 8 625 7,4 3 12,44 22,84 6 363 14 988

Sikås Byförening 55 612 241 290 1469 20 020 24,1 14,5 29,38 67,98 18 938 38 958

Silsjönäs Bygdegård 13 339 44 170 222 4 802 4,4 8,5 4,44 17,34 4 831 9 633

Stora Blåsjöns Folketshusförening 47 418 101 152 1515 17 070 10,1 7,6 30,30 48 13 372 30 442

Strands Bygdegårdsförening 36 694 194 190 1644 13 210 19,4 9,5 32,88 61,78 17 210 30 420

Svaningens Bygdegårdsförening 24 622 14 220 95 8 864 1,4 11 1,90 14,3 3 984 12 848

Tjärnmyrbergets Hembygdsförening 35 170 23 170 562 12 661 2,3 8,5 11,24 22,04 6 140 18 801

Tullingsås Byförening 66 097 168 340 2797 23 795 16,8 17 55,94 89,74 24 999 48 794

Tåsjö Samhällsförening 31 310 315 124 582 11 272 31,5 6,2 11,64 49,34 13 745 25 017

Vängelsby Idrotts- och Byförening 52 587 76 400 1256 18 931 7,6 20 25,12 52,72 14 687 33 618

Yxskaftkälens Bygdegård 48 537 86 210 554 17 473 8,6 10,5 11,08 30,18 8 407 25 881

Äspnäs Bygdegårdsförening 32 011 72 165 1735 11 524 7,2 8,25 34,70 50,15 13 971 25 495

Öjarns Byförening 7 380 25 0 154 2 657 2,5 0 3,08 5,58 1 554 4 211

Övre Flåsjöbygdens bygdegårdsförening 44 589 76 627 802 16 052 7,6 31,35 16,04 54,99 15 319 31 371

Totalsumma 1 969 090 708 872 2480,93 691 128 1 400 000



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 138 Dnr 2014.157 041 

Budget för år 2015 för kommunalförbundet Partnerskap 
Inland Akademi Norr  

Skrivelse har inkommit från kommunalförbundet Partnerskap Inland 
Akademi Norr om budget för 2015. 
 
Enligt förbundsordningen ska direktionen samråda med medlemmarna 
om budgeten senast den 15 september och direktionen ska fastställa bud-
geten under oktober månad. 
 
Direktionens budgetförslag är på totalt 1 000 000 kronor för 2015 vilket är 
samma som för år 2014.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 98/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Budgetförslaget godkänns. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr 
  
 

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 139 Dnr 2014.105 048 

Ansökningar om bidrag av bygdeavgiftsmedel 

Länsstyrelsen Jämtlands län anhåller om kommunens prioriteringar och 
yttrande över inkomna ansökningar om bygdeavgiftsmedel. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 99/2014 
 
Frostvikenfonderna 
 
Yrkanden 

* Jan-Olof Andersson (m) yrkar i enlighet med bilaga 2. 
 
* Gudrun Hansson (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag, bilaga 1. 
 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan-Olof 
Anderssons yrkande och finner bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Fjällsjöfonderna 
 
Yrkande 

Lennart Oscarsson (s) yrkar att Silsjönäs Byalag och Byutvecklingsgrupp 
punkt 3 beviljas 60 000 kronor och att Backe Idrottsförenings ansökan 
punkt 11 avslås.  
 
Proposition 2 

Ordföranden ställer proposition på Lennart Oscarssons yrkande och ar-
betsutskottets förslag och finner bifall till Lennart Oscarssons yrkande. 
 
Strömsfonderna 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsut-
skottets förslag. 
 
 
 

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 139 forts. Dnr 2014.105 048 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ansökningar tillstyrks och avstyrks enligt bilaga 1. 
 
2. För samtliga ansökningar som avstyrks är motiveringen att det är brist 

på medel. 
 
Reservationer 

Jan-Olof Andersson (m) och Lars-Eric Bergman (m) reserverar sig mot be-
slutet till förmån för Jan-Olof Anderssons yrkande. 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
  
 

 

Justering (sign) 
 



FROSTVIKENFONDERNA 2014

1 (12)

Nr Sökande/ändamål Kommentar

Gäddede Camping och Stugby AB
Byte av kvicksilverlampor, byggnation av kulvert, 
tillbyggnad av lekparken
Jormbygdens utvecklingsek förening 350 000 350 000
Åtgärda brister av inomhusmiljö i lärarbostad samt byte 
av livsmedelsfrys
Frostvikens Musik & Kultur 111 890 111 890
Inköp/hyra av tält, marknadsstånd, stolar, bord och 
ljudanläggning
Jormvattnets FVO förening 385 589 385 589
Renovering/utbyggnad av bastu, dusch och WC vid 
Jormvattnets fiskecamping
Forum Frostviken ek för 50 000 50 000
Handledarkostnad vid byggnad av kåtaplats, 
medfinansiering i Leaderprojekt
Forum Frostviken ek för 200 000 200 000
Färdigställande av Frostvikens Fjällpark
Föreningen Frostvikens Byastuga 106 219 106 219
Slutföra renovering av byastuga samt färdigställa 
scenen
Fågelbergets FVO 150 000 150 000
Pågående projekt - Bågedeprojektet. Återskapa 
öringvandring i Bågede fisketrappa
Stora Blåsjöns Samf för
Nya vitvaror till gula skolan i Stora Blåsjön
Stora Blåsjöns Samfällighetsförening
Borrning av nya bergvärmehål samt ny 
bergvärmepump till gula skolan

106 219

150 000

40 000

338 000

143 320

350 000

111 890

500 000

50 000

200 000

KS:beslutBelopp

4

1

10

8

AU:s förslag

5

7

2

6

3

9

Bilaga 1



FROSTVIKENFONDERNA 2014

2 (12)

Nr Sökande/ändamål Kommentar KS:beslutBelopp AU:s förslag

Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 10 000 10 000 10 000

Iordningsställande av elljusspåret efter storm
Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 110 000
Utrusta klassrum i gula skolan till komplett gym
Stora Blåsjöns Samfällighetsförening 140 000 140 000 140 000
Nytt plåttak och läkt på gula skolan
Frostvikens FF 34 000 34 000 34 000
Bl.a. inköp av regntåg och slangar samt ombyggnad av 
del av vattningsanläggning
Frostvikens Snöskoterklubb 160 000 160 000 160 000
Material och upprustning av skoterleder
Frostvikens FF och Gäddede SK 60 000 60 000 60 000
Renovering av VVS-anläggningen på Frostvallen samt 
renovering av kök
SGT i Jämtland 200 000
Renovering av kök, inköp av spis, ugn och husgeråd, 
Uddebo
Frostviken-Hotagens Sameförening 96 000 96 000 96 000
Byte av råspont och takpapp på föreningshuset i 
Ankarede samt plåthuv för ventilation
Blue Lake Event
Inköp av skrivare/kopiator, marknadsstånd och 
popcornmaskin samt  marknadsföring
Tillväxt Frostviken 300 000 300 000
Projektledning, möteskostnader och erfarenhetsutbyte 
med andra destionationer samt marknadsföring

21 Tillväxt Frostviken 75 000
Konsulthjälp för fiberdragning i Frostviken

11

14

15

13

12

18

82 43919

17

16

20 300 000



FROSTVIKENFONDERNA 2014

3 (12)

Nr Sökande/ändamål Kommentar KS:beslutBelopp AU:s förslag

Blåsjöns Fjällanläggning
Inköp av begagnad lift
Blåsjöns Fjällanläggning
Tillgängliggörande av mark runt stugbyn
Blåsjöns Fjällanläggning
Målning av liftstolpar
Blåsjöns Fjällanläggning 97 000 97 000
Renovering av byggnaden Restaurang Fjällripan
Blåsjöns Fjällanläggning
Renovering av liftsystem
Blåsjöns Fjällanläggning
Flytt av barnlift

28 Blåsjöns Fjällanläggning 51 000
Installation av kodlås på ytterdörrar

29 Blåsjöns Fjällanläggning 150 000
Destinationsutveckling, steg 2

30 Strömsunds kommun 50 000 50 000 50 000
Turistfiskebefrämjande åtgärder i Frostviken

31 Strömsunds kommun 525 000 525 000 525 000
Ny badvattenrening till badet i Gäddede

32 Strömsunds Utvecklilngsbolag AB 300 000 300 000 300 000
Fortsatt utbyggnad av IT-infrastruktur
(Bidrag söks även med 300 000 kr vardera ur Fjällsjö- 
och Strömsfonderna)

Medel att fördela
Näringslivsfonden (NLF)
Allmänna fonden
Summa

5 319 868 3 125 698 3 125 698

23 119 000

22 330 000

24 72 000

27 100 000

26 269 000

25 97 000

1 250 277 
1 875 421 
3 125 698 



FJÄLLSJÖFONDERNA 2014

4 (12)

Nr Sökande/ändamål Kommentar

Rossöns Fiskevårdsförening 27 000 27 000
Uppförande av bastu i anslutning till föreningens 
uthyrningsstuga
RSMH Fjällsjö 112 071 112 071
Installation av korgdörr i hisskorg
Silsjönäs Byalag och Byutvecklingsgrupp 60 000
Upprustning av Silsjönäs bygdegård
Tåsjö Hembygdsförening 28 375 28 375
Tilläggsisolering av bagarstugan
Rörströms Hembygdsförening 34 000 34 000

Tilläggsisolering av vind i församlingslokal
Rörströms Hembygdsförening
Flytbrygga till båtplatser
Rörströms Hembygdsförening 135 850 135 850
Byte av fönster och dörrar i Furubergs danslokal
STF Vandrarhem, Kyrktåsjö
Förbättring av strandbotten för badplatsen i Tåsjön
Tåsjö Östra by vsf nr 33111 79 000 79 000
Anläggningsförrättning och omprövning av tidigare 
anläggningsbeslut
Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Rossön
Utbyte av stolar i biosalongen
Backe Idrottsförening 60 000
Åtgärdande och renovering av grustennisbanan i Backe
Rossöns Samhälls & Företagarförening 140 000 140 000
Investeringar i Bodums skola, lekplats, sporthall, 
sporthallens bastu och belysning

5 34 000

7 135 850

29 000

60 000

4 28 375

Belopp

1 30 000

2 300 000

12

6 82 750

3 96 000

9 79 000

11

8

10 101 000

KS:beslutAU:s förslag

605 600
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5 (12)

Nr Sökande/ändamål KommentarBelopp KS:beslutAU:s förslag

Rossöns Golfklubb 158 000 158 000
Inköp av värmepump till maskinhall samt anläggning av 
konstgräs på tee
Jansjö byförening 100 000 100 000
Ombyggnad av Jansjö bystuga
Serpentinvägen i Tåsjö Samfällighetsförening 80 000 80 000
Vägarbete, bl.a. dikesrensning och hyvling
Brattbäckens Samhällsförening
Inköp och montering av storköksdiskmaskin
Brattbäckens Samhällsförening
Inköp av stapelbara stolar och ihopfällbara bord
Brattbäckens Samhällsförening 30 000 30 000
Inköp av trädgårdsmöbler
Brattbäckens Samhällsförening
Tre motorvärmarstolpar med uttag
Brattbäckens Samhällsförening
Inköp av dammsugare
Bellvik-Rörströms Fiskevårdsområdesförening 10 000 10 000
Utsättning av fisk för Put and Take i Rojkatjärn
Bygdens Framtid Hoting ek förening
Inköp av symaskin m.m.
Bygdens Framtid Hoting ek förening
Inköp av bärbar mikrofon med stativ m.m.
Bygdens Framtid Hoting ek förening 94 000 94 000
Inköp av släpvagn, vedkap, gräsklippare m.m.
Sionförsamlingen, Ramsele
Handikappanpassning och ombyggnad av Pingstkyrkan 
i Backe

19 60 000

20 5 000

165 00013

17 30 000

18 30 000

24 94 900

14 135 000

16 40 000

15 83 000

21

23

25 200 000

22 8 755

6 300

10 000
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6 (12)

Nr Sökande/ändamål KommentarBelopp KS:beslutAU:s förslag

Tåsjödalens Idrottsklubb
Inköp av roddmaskin, sex spinningcyklar samt en 
Peckdesk

80 000 80 000

Tåsjödalens Idrottsklubb
Byggande av klubbstuga
Tåsjödalens Idrottsklubb
Inköp av slotterbalk
IFK Kyrktåsjö
Inköp av avbytarbås
IFK Kyrktåsjö 18 000 18 000
Inköp av två nya målburar till Tåvallen
Rossöns IF
Inköp av nytt ljudsystem till fotbollsplanen
Rossöns IF
Inköp av dator till Rossöns IF:s kansli
Rossöns IF
Inköp av spårsladd
Rossöns IF
Utbyte av styrketräningsutrustning
Rossöns IF
Inköp av röjsåg och motorsåg
Rossöns IF

Ombyggnad av carport från kallbonad till varmbonad
Landsombergets Lift AB 125 000 125 000

Inköp av slyröjningsaggregat och skoter

Tåsjöbergets Fritidsanläggningar ek förening
Utbyggnad av bredband via fiber

65 000

33

18 00030

29 15 000

26

27

36 114 616

34

18 000

31 21 000

28

32

37

38

35 14 200

80 000

5 591

32 660

31 460

135 000

100 000
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7 (12)

Nr Sökande/ändamål KommentarBelopp KS:beslutAU:s förslag

Tåsjö IF
Inköp av kommunikationsutrustning
Västra Ångermanlands Travsällskap 200 000 200 000
Nytt slitlager på Hotings travbana
Hotings Byggnadsförening upa
Uppgradering av teknisk anpassning till digital bio
Övre Tåsjödalens Framtidsförening 175 384 175 384
Framdragning av fiber för bredbandskommunikation 
från Högnäset
Hotings Pistolskytteklubb 20 996 20 996
Upprustning av bana, byggnader och tavelställ
Tåsjödalens Djurbönder 60 000 60 000
Inköp av djurtransport

45 Strömsunds kommun 50 000 50 000 50 000

Turistfiskefrämjande åtgärder i Hoting
Strömsunds Skoterallians 50 000 50 000
Inköp av ledsladdar och transportkälkar (även upptaget 
under Strömsfonderna)

47 Strömsunds Utvecklilngsbolag AB 300 000 300 000 300 000
Fortsatt utbyggnad av IT-infrastruktur
(Bidrag söks även med 300 000 kr vardera ur 
Frostviken- och Strömsfonderna)

Medel att fördela
Näringslivsfonden (NLF)
Allmänna fonden

Summa

6 480 253 2 167 676 2 167 676

46 871 200

42

41

40

43 20 996

44 60 000

39

393 000

1 200 000

35 000

450 000

 867 083 
1 300 593 
2 167 676 
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Nr Sökande/ändamål Kommentar

Sandvikens Vägsamfällighet
Slutföra vägupprustning av VSF 328 (Z) 328 26 i 
Sandviken
Havsnäs Samfällighetsförening 35 000 35 000
Uppgradering av utrustning i vattenverket samt 
installation av värmekabel i inkommande vattenledning
Havsnäsbygdens Skoterklubb
Inköp av container att användas som förråd
Alanäsets Vatten- och avloppsföretag 251 903 251 903
Färdigställande av utbyggnad av avloppsnät
Svaningens Samfällighetsförening
Ombyggnad av pumphus
Strömsunds Skoterallians 102 143 102 143
Inköp av ledsladdar och transportkälkar (även upptaget 
under Fjällsjöfonderna)
Hillsands Kulturförening 46 200 46 200
Upprustning av rastplatser och uppskyltning av 
Björnvägen (Lv 801)
Bernth Berglund m.fl.
Upprustning av grusvägen som går från landsvägen i 
Havsnäs till Udden i Havsnäs
Siljeåsens Husbehovssågförening 25 000 25 000
Åtgärder och upprustning av husbehovssågen i 
Siljeåsen
Strömsunds Konstforum 149 000 149 000
Komplettering av handikappanpassning med 
handikapptoalett

1

2

37 000

9

10

KS:beslutAU:s förslagBelopp

20 000

218 400

66 900

35 000

7

6

25 000

149 000

4 360 000

3

69 250

5

871 200

8
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Nr Sökande/ändamål Kommentar KS:beslutAU:s förslagBelopp

PRO Strömsund 55 000 55 000
Ombyggnad av förråd, bygge av altan, rullstolsramp 
och byte av altandörrar

Altandörr och ramp

Vågdalens Hembygdsförening
Utvändig målning av hembygdsgården
Bredkälens Byförening 44 500 14 500 Dörr och ramp 14 500
Tilläggsisolering av bylokal, ny panel och målning 
utvändigt, byte av ytterdörr och montering av 
handikappramp
Ströms Hembygdsförening 608 950
Renoveringsarbeten, montering av handikapphiss, 
inköp av städmaskin och hjärtstartare

164 250 Takbyte,  värmepump, hjärtstartare 164 250

Strömsunds Tennisklubb 47 500
Byte av tennisnätstolpar och nät
Tjärnnäsets Vägsamfällighet, Öhn, Strömsund 60 000
Förbättring av vändplan, byggande av mötesplatser 
och dikningsarbeten
Svaningens Bygdegårdsförening
Upprustning av bygdegården, slyröjning och ny 
vandringsled
Strands Bygdegårdsförening 220 000
Uppförande av bakstuga

19 Ringvattnets Vattenförening
Kostnader för lantmäteriförrättning gällande 
vattenledningsnät

20 Ringvattnets Bygdegårdsförening
Stuprör till bakstugan, förlängning av bryggan, 
upprustning på badplatsen och bygdegården

100 000

16

14

15

196 00017

11

12

13

80 800

100 000

93 000

18
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Nr Sökande/ändamål Kommentar KS:beslutAU:s förslagBelopp

Strömsunds Golfklubb 498 750
Inköp av ny klippare
Strömsunds Golfklubb 267 063
Inköp av begagnad klippare
RBF Strömsundshus nr 400 000
Lösullsisolering på vindarna i fyra fastigheter
Havsnäs PRO 90 000 90 000

Installation av luftvärmepumpar i Havsnäs f.d. skola
Vattudalens Båtklubb
Renovering av f.d. flottningskajen
Vattudalens Båtklubb 75 000 Start av upprustning magasin 75 000
Upprustning av f.d. flottningsmagasinet med tillhörande 
konto och övernattningsbostad
Flåsjöbygdens kulturförening
Upprustning av missionshuset
Lövberga Bygdegårdsförening 40 000
Upprustning av Lövberga bygdegård
Hallvikens VA-anläggningar ek förening 200 000 200 000
Nyanläggning av 120 m avloppsledning
Filadelfiaförsamlingen i Strömsund 220 000
Handikappanpassning av Pingstkyrkan i Strömsund, 
renovering av kök och andra utrymmen i lokalen
Tullingsås Byförening 200 000
Utvändig målning och byte av dörrar på bylokalen
Hallvikens Byalag 54 575
Energieffektivisering av samlingslokal och byns 
kooperativa dagis

23

111 496

26 225 000

90 000

211 000

260 000

30

21

22

32

31

28

27

29

24

25
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Nr Sökande/ändamål Kommentar KS:beslutAU:s förslagBelopp

Öhns Vattenföretag ek förening 302 000
Anskaffande av vattenfilter och UV-ljus
Faxebygdens Byalag 140 000
Byte av fönster på f.d. skolan i Täxan 100 000 100 000
IFK Strömsund 70 000
Inköp av bänkar och bord
IFK Strömsund 75 000 75 000 75 000
Byggande av handikappanpassad toalett på 
Strömsvallen
IFK Strömsund 763 750
Ny ishockeysarg till Dunderhallen
IFK Strömsund 900 000
Anläggning av konstgräs på Strömsvallen
IFK Strömsund 26 000 26 000 26 000
Inköp av digital resultattavla på Strömsvallen
IFK Strömsund 140 000
Inköp av ny åkgräsklippare till Strömsvallen
Faxebygdens Byalag 16 000
Inköp av hjärtstartare för placering i f.d. Täxans skola
Harrsjöns Byalag 24 500
Inköp av luftvärmepump till f.d. skolan i Harrsjön
Strömsunds Brukshundsklubb 93 610 73 610 Inköp av hinder 73 610
Inköp av agilityhinder och förbättring av gräsplaner
Strömsunds Ridklubb 400 000 200 000 200 000
Fas två av bygge av cafeteria/teorisal; isolering, 
innerväggar, golvläggning, trapp, nödutgång samt hiss

41

39

33

38

35

37

36

34

40

44

43

42
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Nr Sökande/ändamål Kommentar KS:beslutAU:s förslagBelopp

Strömsunds Ridklubb 10 000
Inköp av avfuktare
Strömsunds Ridklubb 50 000
Förråd till förvaring av fyrhjuling, vagnar och 
hindermaterial

47 Strömsunds Ridklubb 60 000
Inköp av material till hinder och dressyrstaket samt 
inköp av två vagnar

48 Strömsunds Bordtennisklubb 5 700 5 700 5 700
Inköp av dator

49 Strömsunds Utvecklilngsbolag AB 300 000 300 000 300 000
Fortsatt utbyggnad av IT-infrastruktur
(Bidrag söks även med 300 000 kr vardera ur Fjällsjö- 
och Frostvikenfonderna)

Medel att fördela

Näringslivsfonden (NLF)
Allmänna fonden

Summa

9 356 944 1 988 306 1 988 306

46

45

   795 323 
1 192 983

1 988 306 



Frostviksfonderna
Nr Sökande/ändamål

Gäddede Camping och Stugby Avslag Avslag Avslag Avslag

Byte av kvicksilverlampor, 
byggnation av kulvert, tillbyggnad 
av lekparken
Jormbygdens utvecklingsförening 90 000 79 102 350 000 350 000

Åtgärda brister av inomhusmiljö i 
lärarbostad samt byte av 
livsmedelsfrys
Frostvikens Musik & Kultur 50 000 50 575 111 890 111 890

Inköp/hyra av tält, marknadsstånd, 
stolar, bord och ljudanläggning
Jormvattnets FVO förening 320 000 323 317 385 589 385 589

Renovering/utbyggnad av bastu, 
dusch och WC vid Jormvattnets 
fiskecamping
Forum Frostviken ek för 45 000 45 201 50 000 50 000

Handledarkostnad vid byggnad av 
kåtaplats, medfinansiering i 
Leaderprojekt
Forum Frostviken ek för 180 000 180 804 200 000 200 000

Färdigställande av Frostvikens 
Fjällpark
Föreningen Frostvikens Byastuga 45 000 48 012 106 219 106 219
Slutföra renovering av byastuga 
samt färdigställa scenen
Fågelbergets FVO 150 000 135 603 150 000 150 000

Bågedeprojektet
Stora Blåsjöns Samfällighetsfören. 30 000 Avslag Avslag Avslag

Nya vitvaror till gula skolan i Stora 
Blåsjön
Stora Blåsjöns Samfällighetsfören. 300 000 305 559 Avslag Avslag

Borrning av nya bergvärmehål 
samt ny bergvärmepump till gula 
skolan
Stora Blåsjöns Samfällighetsfören. 10 000 10 000 9 040 10 000 10 000
Iordningsställande av elljusspåret 
efter storm
Stora Blåsjöns Samfällighetsfören. 110 000 75 000 74 582 Avslag Avslag

Utrusta klassrum i gula skolan till 
komplett gym
Stora Blåsjöns Samfällighetsfören. 140 000 Avslag Avslag 140 000 140 000

Nytt plåttak och läkt på gula skolan
Frostvikens FF 34 000 30 000 30 737 34 000 34 000

Bl.a. inköp av regntåg och slangar 
samt ombyggnad av del av 
vattningsanläggning
Frostvikens Snöskoterklubb 160 000 160 000 144 643 160 000 160 000

Material och upprustning av 
skoterleder
Frostvikens FF och Gäddede SK 60 000 55 000 54 241 60 000 60 000

Renovering av VVS-anläggningen 
på Frostvallen samt renovering av 
kök
SGT i Jämtland 200 000 Avslag Avslag Avslag Avslag

Renovering av kök, inköp av spis, 
ugn och husgeråd, Uddebo

Sökt 

belopp

Moderaterna Tillväxt 

Frostviken

Frostvikens 

S-förening

Ksau 

förslag till 

KS

1 143 320

2 350 000

3 111 890

4 500 000

5 50 000

6 200 000

7 106 219

8 150 000

9 40 000

10 338 000

11

12

13

14

15

16

17

Bilaga 2



Nr Sökande/ändamål

Frostviken-Hotagens Samefören. 96 000 65 000 65 090 96 000 96 000

Byte av råspont och takpapp på 
föreningshuset i Ankarede samt 
plåthuv för ventilation
Blue Lake Event Avslag Avslag Avslag Avslag

Inköp av skrivare/kopiator, 
marknadsstånd och 
popcornmaskin samt  
marknadsföring
Tillväxt Frostviken 270 000 271 206 300 000 300 000

Projektledning, möteskostnader 
och erfarenhetsutbyte med andra 
destionationer samt 
marknadsföring

21 Tillväxt Frostviken 75 000 Avslag 67 802 Avslag Avslag

Konsulthjälp för fiberdragning i 
Frostviken
Blåsjöns Fjällanläggning 300 000 298 327 Avslag Avslag
Inköp av begagnad lift
Blåsjöns Fjällanläggning 110 000 107 579 Avslag Avslag

Tillgängliggörande av mark runt 
stugbyn
Blåsjöns Fjällanläggning 50 000 48 817 Avslag Avslag

Målning av liftstolpar
Blåsjöns Fjällanläggning 90 000 87 690 97 000 97 000

Renovering av byggnaden 
Restaurang Fjällripan
Blåsjöns Fjällanläggning 180 000 182 387 Avslag Avslag

Renovering av liftsystem
Blåsjöns Fjällanläggning Avslag Avslag Avslag Avslag

Flytt av barnlift
28 Blåsjöns Fjällanläggning 51 000 35 698 34 579 Avslag Avslag

Installation av kodlås på ytterdörrar  
29 Blåsjöns Fjällanläggning 150 000 135 000 135 603 Avslag Avslag

Destinationsutveckling, steg 2
30 Strömsunds kommun 50 000 50 000 45 202 50 000 50 000

Turistfiskebefrämjande åtgärder i 
Frostviken

31 Strömsunds kommun 525 000 Avslag Avslag 525 000 525 000
Ny badvattenrening till badet i 
Gäddede

32 Strömsunds Utvecklilngsbolag AB 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Fortsatt utbyggnad av IT-
infrastruktur
(Bidrag söks även med 300 000 kr 
vardera ur Fjällsjö- och 
Strömsfonderna)

Medel att fördela

Näringslivsfonden (NLF) 1 250 
277Allmänna fonden 1 875 421

Summa 3 125 698 5 319 868 3 125 698 3 125 698 3 125 698 3 125 698

Näringslivsfonden (NLF) 1 220 698
Allmänna fonden 1 905 000

Nr Kommentarer till Moderaternas förslag  
1 Företag, gynnar inte flertalet
13 Brist på medel
17 Företag, gynnar inte flertalet
19 Företag, gynnar inte flertalet
21 Ingen investering
27 Brist på medel
31 Kommunal verksamhet (kommunen både söker och beslutar om att prioritera sin egen ansökan)

Moderaterna Tillväxt 

Frostviken

Frostvikens 

S-förening

Ksau 

förslag till 

KS

18

19 82 439

Sökt 

belopp

20 300 000

22 330 000

23 119 000

24 72 000

25 97 000

26 269 000

27 100 000







Protest	  mot	  AUs	  förslag	  till	  KS	  angående	  bygdeavgiftsmedel	  2014	  
	  
	  
Anledningen	  till	  denna	  inlaga	  är	  att	  vi	  som	  bor	  och	  driver	  verksamhet	  uppe	  i	  Stora	  
Blåsjön	  tycker	  att	  AU:s	  förslag	  till	  fördelning	  av	  årets	  bygdeavgiftsmedel	  inte	  främjar	  
bygdens	  utveckling.	  Vi	  kan	  inte	  se	  strategin	  bakom	  hur	  ansökningarna	  har	  prioriterats	  
och	  vi	  skulle	  vilja	  höra	  motiveringarna	  till	  varför	  de	  olika	  ansökningarna	  har	  fått	  eller	  
inte	  fått	  tillstyrkta	  ansökningar.	  	  
	  
Vi	  är	  medvetna	  om	  att	  det	  finns	  för	  lite	  pengar	  att	  fördela	  i	  relation	  till	  
ansökningsanspråken	  och	  att	  det	  i	  processen	  alltid	  finns	  en	  viss	  subjektivitet,	  men	  det	  
förslag	  som	  AU	  har	  röstat	  igenom	  har	  i	  all	  sin	  väsentlighet	  stora	  brister	  enligt	  oss.	  	  
	  
Det	  finns	  två	  remissinstanser	  i	  Frostviken	  gällande	  Frostvikenfonderna	  och	  det	  är	  den	  
”lokala”	  socialdemokratiska	  föreningen	  och	  den	  ideella	  och	  opolitiska	  föreningen	  
Tillväxt	  Frostviken	  (TF).	  Vi	  har	  begärt	  ut	  de	  båda	  remissutlåtandena	  och	  kan	  tydligt	  se	  
att	  kommunstyrelsens	  AU	  helt	  har	  valt	  att	  bortse	  från	  TFs	  remissutlåtande	  (där	  
utlåtandena	  skiljer	  sig	  åt).	  Vi	  tycker	  detta	  är	  beklagligt	  då	  de	  har	  lagt	  ner	  stor	  möda	  på	  
att	  utveckla	  en	  bedömningsmetod	  för	  vägledning	  av	  vilka	  ansökningar	  som	  bäst	  kan	  leda	  
till	  tillväxt	  i	  vårt	  område.	  	  
	  
Varje	  ansökan	  är	  en	  ny	  ansökan	  och	  historia	  om	  hur	  mycket	  en	  mottagare	  har	  eller	  inte	  
har	  fått	  tidigare	  är	  egentligen	  irrelevant.	  Om	  man	  anser	  att	  pengarna	  inte	  har	  används	  
effektivt	  tidigare	  bör	  man	  istället	  för	  att	  vägra	  nya	  medel	  komma	  upp	  med	  förslag	  till	  
riktlinjer	  för	  hur	  bygdemedlen	  fördelas	  och	  inte	  minst	  att	  en	  revision	  ska	  krävas	  för	  att	  
se	  om	  man	  har	  använt	  pengarna	  effektivt.	  	  
	  
Blåsjöns	  Framtid	  (BF)	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  kommunstyrelsen	  och	  SUAB	  för	  att	  få	  stöd	  
i	  en	  satsning	  för	  att	  få	  verksamheten	  på	  fötter.	  Man	  måste	  satsa	  ordentligt	  nu	  på	  att	  
förlänga	  säsongen	  och	  skapa	  egna	  resor	  för	  att	  kunna	  utvecklas.	  Alternativet	  är	  inte	  att	  
fortsätta	  som	  man	  gjort	  i	  20	  år	  sedan	  hotellet	  brann	  och	  byn	  tog	  över	  driften	  av	  
verksamheten.	  Antingen	  satsar	  vi	  hårt	  och	  överlever	  eller	  så	  stänger	  hela	  anläggningen	  
med	  allt	  vad	  det	  gör	  för	  närområdet,	  turismen	  och	  kommunen.	  När	  BF	  sökt	  stöd	  från	  
kommunen	  har	  man	  varje	  gång	  fått	  avslag	  och	  istället	  blivit	  hänvisade	  till	  
bygdeavgiftsmedlen.	  Då	  är	  det	  lätt	  att	  bli	  förvånad	  när	  nästintill	  alla	  ansökningar	  får	  
avslag	  och	  man	  enligt	  detta	  förslag	  inte	  får	  något	  för	  att	  satsa	  på	  framtiden.	  Kanske	  låter	  
det	  drastiskt,	  men	  det	  kan	  vara	  spiken	  i	  kistan	  för	  skidanläggningen.	  	  
	  
En	  ansökan	  går	  ut	  på	  att	  fördjupa	  det	  startade	  destinationsutvecklingsprojektet	  genom	  
att	  inleda	  ett	  samarbete	  med	  Tillväxt	  Frostviken.	  Tillväxt	  Frostviken	  ska	  överordnat	  
samordna	  hela	  området,	  men	  för	  att	  kunna	  maximera	  deras	  resurser	  och	  säkerställa	  att	  
Blåsjön	  får	  en	  bra	  effekt	  av	  deras	  insatser	  vill	  BF	  kunna	  lägga	  in	  egna	  pengar.	  Vi	  vill	  
kunna	  samarbeta	  på	  ett	  effektivt	  sätt,	  för	  att	  skapa	  samarbetsformer	  i	  regionen	  som	  
genererar	  fler	  gäster.	  Kontakter	  med	  partners	  i	  Norge	  och	  på	  den	  svenska	  ostkusten	  
behöver	  också	  utvecklas	  –	  en	  satsning	  som	  är	  för	  stor	  att	  kunna	  genomföras	  helt	  på	  
ideell	  basis.	  Att	  ideellt	  driva	  en	  verksamhet	  med	  över	  3	  miljoner	  kronor	  i	  omsättning	  är	  
näst	  intill	  omöjligt,	  men	  för	  att	  ha	  råd	  att	  anställa	  någon	  som	  driver	  verksamheten	  måste	  
trenden	  vändas	  och	  besökandegraden	  i	  hela	  anläggningen	  måste	  öka.	  BF	  räknar	  på	  hur	  
man	  skulle	  kunna	  helårsanställa	  för	  att	  verkligen	  kunna	  vända	  siffrorna	  uppåt	  vilket	  



många	  av	  oss	  är	  övertygade	  om	  att	  det	  går,	  men	  för	  att	  klara	  detta	  måste	  man	  känna	  att	  
kommunen	  står	  bakom	  och	  vill	  att	  anläggningen	  ska	  överleva.	  Alla	  vet	  att	  kommuner	  har	  
ansträngd	  ekonomi	  och	  i	  Blåsjön	  är	  vi	  smärtsamt	  medvetna	  om	  kommunens	  oförmåga	  
till	  ekonomiskt	  stöd	  och	  därför	  blir	  regleringsmedlen	  ytterst	  viktiga	  för	  vår	  utveckling.	  
Om	  området	  blir	  helt	  uteslutet	  vad	  gäller	  dessa	  medel	  så	  kanske	  BF	  lika	  gärna	  ska	  säga	  
stopp	  redan	  nu	  och	  stänga	  igen.	  Det	  tar	  kraft	  att	  jobba	  ideellt	  –	  men	  det	  tar	  mångfalt	  
med	  kraft	  att	  jobba	  i	  motvind.	  Vintersäsongen	  2013	  löpte	  på	  riktigt	  bra,	  men	  under	  2014	  
har	  Blåsjöns	  Fjällanläggning	  (som	  drivs	  av	  Blåsjöns	  Framtid)	  inte	  haft	  krafterna	  med	  sig.	  
Stormen	  Hilde	  förstörde	  en	  liftportal	  som	  kostade	  närmare	  200.000	  att	  reparera	  och	  ett	  
haveri	  på	  pistmaskinen	  kostade	  ytterligare	  200.000.	  Anläggningen	  kräver	  investeringar	  
om	  den	  ska	  leva	  vidare.	  Alternativet	  är	  att	  stänga	  den,	  vilket	  vi	  i	  Blåsjön	  inte	  vill	  –	  och	  vi	  
hoppas	  att	  kommunen	  också	  ser	  ett	  värde	  av	  att	  den	  finns.	  Om	  det	  är	  så	  eller	  inte	  skulle	  
vara	  intressant	  att	  få	  veta.	  	  
	  
Ni	  politiker	  är	  framröstade	  av	  HELA	  kommunen	  och	  det	  är	  dags	  att	  ni	  visar	  det.	  
Frostvikens	  S-‐förening	  har	  34	  medlemmar	  av	  950	  innevånare	  –	  kanske	  ska	  ni	  inte	  lägga	  
så	  mycket	  vikt	  vid	  deras	  remissutlåtande.	  Vi	  frågar	  oss	  varför	  de	  blivit	  remissinstans	  de	  
senaste	  åren	  eftersom	  de	  inte	  var	  det	  tidigare?	  Ska	  de	  fortfarande	  representera	  
Frostviken	  om	  S	  inte	  har	  makten	  efter	  valet?	  Många	  av	  oss	  trodde	  att	  
bygdemedelsfördelningen	  inte	  var	  partipolitisk.	  	  
	  
Förutom	  Blåsjöns	  Framtid	  har	  även	  Blåsjöns	  Samfällighet	  sökt	  medel	  och	  där	  ignorerar	  
ni	  prioriteringsordningen	  av	  deras	  ansökningar,	  varför?	  Att	  uppvärmning	  av	  gula	  skolan	  
nu	  sker	  till	  störst	  del	  via	  el-‐patron	  samt	  en	  tillfälligt	  lagad,	  underdimensionerad,	  
markvärmepump	  som	  närsomhelst	  havererar	  igen,	  anser	  inte	  ni	  vara	  särskilt	  akut	  och	  
värt	  att	  prioritera!?	  Kommunen	  säger	  sig	  jobba	  för	  en	  hållbar	  miljö	  och	  ser	  sig	  visa	  
framfötterna	  i	  förnyelsebar	  och	  effektiv	  energi.	  Men	  när	  Samfälligheten	  vill	  göra	  
investeringar	  som	  kommer	  minska	  elförbrukningen	  och	  spara	  pengar	  på	  sikt	  så	  stryker	  
ni	  den	  –	  till	  förmån	  för,	  enligt	  oss,	  mindre	  akuta	  åtgärder.	  Vi	  har	  svårt	  att	  se	  hur	  ni	  vill	  
verka	  för	  att	  hela	  kommunen	  ska	  leva	  om	  vi	  i	  Blåsjön	  varken	  ska	  åka	  slalom	  eller	  träna.	  
Om	  vi	  ska	  få	  ungdomar	  att	  bo	  kvar	  här	  i	  byarna	  tror	  vi	  att	  en	  träningslokal	  är	  en	  bra	  
investering.	  En	  fiberdragning	  är	  också	  högt	  prioriterat	  för	  oss	  och	  vi	  kan	  acceptera	  att	  
bygdemedel	  går	  dit	  men	  då	  vill	  vi	  se	  att	  beslut	  tas	  för	  att	  fibern	  ska	  ner	  i	  marken,	  just	  här	  
i	  Frostviken.	  Att	  medel	  från	  Frostvikenfonderna	  ska	  finansiera	  fiber	  längs	  E45	  tycker	  vi	  
är	  nästintill	  skamligt.	  Vi	  tycker	  dessutom	  principiellt	  att	  kommunen	  inte	  borde	  kunna	  
söka	  medel	  ur	  fonderna,	  framför	  allt	  inte	  när	  man	  själv	  är	  ensam	  remissinstans	  till	  
länsstyrelsen.	  Tydligare	  jäv	  än	  så	  kan	  det	  knappast	  bli.	  Dessutom	  stryker	  man	  alla	  AB	  
som	  kommer	  utifrån	  men	  SUAB	  är	  ett	  Aktiebolag.	  Vad	  är	  argumenten	  för	  att	  SUAB	  får	  
söka	  men	  inte	  andra	  aktiebolag?	  
	  
Det	  är	  de	  facto	  så	  att	  Blåsjön	  ska	  få	  ut	  mest	  pengar	  från	  Frostvikenfonderna	  då	  
kraftbolagen	  betalar	  in	  mest	  som	  kompensationen	  för	  regleringen	  av	  Blåsjön	  jämfört	  
med	  de	  andra	  sjöarna	  i	  fonden.	  Visst	  kan	  utbetalningen	  variera	  i	  tid,	  men	  årets	  
kategoriska	  nollning	  av	  de	  allra	  flesta	  ansökningarna	  är	  anmärkningsvärd.	  	  
	  
Totala	  beloppet	  som	  föreslås	  gå	  till	  Blåsjön	  av	  Frostvikenfondernas	  3,1	  miljoner	  är	  
343.000	  kronor.	  Istället	  ska	  ytterligare	  525.000	  kronor	  gå	  till	  upprustningen	  av	  badet.	  
Det	  är	  ett	  kommunalt	  bad	  som	  många	  naturligtvis	  är	  väldigt	  glada	  över	  att	  det	  blir	  kvar	  
och	  renoverat	  –	  men	  det	  borde	  kunna	  finansieras	  helt	  av	  kommunen	  via	  våra	  



skattepengar,	  framförallt	  nu	  när	  kommunen	  i	  flera	  år	  har	  redovisat	  ett	  positivt	  resultat.	  
Det	  kan	  vara	  värt	  att	  nämna	  att	  vi	  som	  bor	  i	  Blåsjön	  har	  närmare	  till	  badet	  i	  Röyrvik	  på	  
norska	  sidan	  och	  kommer	  inte	  att	  utnyttja	  badet	  i	  Gäddede,	  förutom	  de	  barn	  som	  går	  i	  
skolan	  i	  Gäddede.	  På	  Strömsunds	  Turisms	  hemsida	  ser	  man	  att	  de	  största	  turistmålen	  
ligger	  i	  Frostviken	  –	  och	  skidbacken	  i	  Stora	  Blåsjön	  omnämns	  i	  kommunens	  
översiktsplan	  som	  viktig.	  Då	  kan	  vi	  bara	  säga	  –	  ”hjälp	  oss	  att	  överleva	  och	  ge	  oss	  
möjligheten	  utvecklas”.	  
	  
S-‐föreningens	  motiveringar	  är	  ogrundade/osanna	  och	  inte	  förankrade.	  Om	  de	  ville	  se	  en	  
plan	  för	  utveckling	  för	  att	  kunna	  godkänna	  våra	  ansökningar	  hade	  de	  bara	  behövt	  fråga	  
efter	  detta.	  Hur	  ska	  vi	  kunna	  veta	  att	  vi	  måste	  tillgängliggöra	  en	  sådan	  plan	  när	  det	  inte	  
är	  en	  förutsättning	  som	  är	  gällande	  för	  någon	  annan	  som	  söker	  bygdemedel.	  Och	  vad	  
menar	  de	  med	  osäkra	  markförhållanden?	  
	  
Sammanfattningsvis	  vill	  vi	  ha	  svar	  på	  följande	  frågor:	  

1. Vilka	  kriterier	  ligger	  till	  grund	  för	  S-‐föreningens	  remissutlåtande?	  	  
2. Varför	  har	  AU	  valt	  att	  bortse	  från	  TFs	  remissutlåtande	  i	  de	  fall	  de	  inte	  

sammanfaller	  med	  den	  lokala	  S-‐föreningens?	  
3. Vad	  har	  AU	  för	  ambitioner	  med	  utvecklingen	  i	  Stora	  Blåsjön	  och	  Frostviken?	  

	  
Vi	  önskar	  få	  svar	  på	  dessa	  frågor	  allra	  senast	  onsdag	  den	  21	  maj	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
	  
	  
Anette	  Frostfjäll	  
	  
	  
Vi	  som	  står	  bakom	  denna	  skrivelse	  är:	  
	  
Mountain	  Moose	  	   	   	  
Frostviken	  Outdoor	  
Taxi	  Stora	  Blåsjön	   	  
Wellment	  
Blåsjöns	  Loppis	  	  
Blåsjöns	  Fjällcamp	   	  
Camp	  Stora	  Blåsjön	  
Timesaver	  Management	  
A&M	  Fjälltjänst	  
Blue	  Lake	  Event	   	  
	   	   	  
Stora	  Blåsjöns	  Samfällighetsförening	  
Blåsjöns	  Folketshusförening	  
Blåsjöns	  Framtid	  	  
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§ 140 Dnr 2014.22 730 

Tillgänglighetsplan 2014-2016 

Tillgänglighetsplanen har tagits fram utifrån ett beslut i kommunfullmäk-
tige i september 2012. Kommunchefen fick i uppdrag att utse en arbets-
grupp. 
   
Arbetsgruppen som bestått av representanter från olika kommunala för-
valtningar, tillgänglighetsrådet och från brukarorganisationer har varit 
delaktiga i arbetet. 
 
Förslaget skickades den 21 januari 2014, efter beslut i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, på remiss till råd, nämnder, styrelser, kommunala bolag, 
politiska partier och handikapporganisationer. Synpunkter på förslaget 
har inkommit från PRO, miljö- och byggnämnden samt socialnämnden.  
 
Utifrån inkomna remissvar är arbetsgruppens bedömning att upprättat 
förslag till Tillgänglighetsplan kan antas då det inte inkommit några syn-
punkter som föranleder ändring av sakinnehållet.  
 
Arbetsgruppen föreslår därför kommunfullmäktige att anta upprättat för-
slag till Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 100/2014 
 
Yrkande  

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Upprättat förslag till Tillgänglighetsplan för personer med funktionsned-
sättning antas. Bilaga 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
 



 
 

 
Titel: Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning   

 1 (17) 
 

Id nr:   Typ:  Plan    Giltighetstid: 2014-xx-xx 
Version: 1:0 Fastställd: Kommunfullmäktige  Uppdateras: 2016-xx-xx 
   

 
 
Tillgänglighetsplan för personer med funktions-
nedsättning  

Innehåll  
1. Giltighet 2 

2. Ansvar 2 

3. Syfte 2 

4. Inledning och bakgrund 2 

5. Koppling till Folkhälsoprogrammet 3 

6. Definition av begrepp 3 

6.1 Funktionsnedsättning 3 

6.2 Funktionshinder 4 

6.3 Tillgänglighet 4 

7. Styrande dokument 4 

7.1 Internationellt 4 

7.2 Nationellt 4 

7.3 Styrande dokument i kommunen 5 

8. Nuläge och behovsanalys i Strömsunds kommun 6 

8.1 Information och kommunikation 6 

8.2 Bemötande och medvetenhet 6 

8.3 Fysisk tillgänglighet - Bostad och utemiljö 7 

8.4 Utbildning 8 

8.5 Arbete och sysselsättning 10 

8.6 Sociala tjänster 11 

8.7 Fritid och kultur 12 

9. Genomförande 13 

10. Ansvar 14 

 



 
 

 
Titel: Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning   

 2 (17) 
 

Id nr:     
 
1. Giltighet  

Denna tillgänglighetsplan inriktar sig på kvinnor och män, flickor och 
pojkar som bor i eller besöker Strömsunds kommun och som har någon 
form av funktionsnedsättning vare sig den är fysisk, psykisk eller intel-
lektuell.  
 
2. Ansvar  

Planen är ett styrdokument som gäller för alla nämnder, styrelser, för-
valtningar och bolag inom koncernen Strömsunds kommun. Att arbeta 
för ökad tillgänglighet är ett tvärsektoriellt ansvar och därför ska samt-
liga verksamheter genomsyras av ett tillgänglighetsperspektiv vid be-
slutsfattande. 
 
3. Syfte  

Syftet är att åstadkomma ett samhälle som är tillgängligt för alla. 
 
4. Inledning och bakgrund 

Tillgänglighetsplanen anger inriktningen för kommunens arbete för att 
skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla, med barn och unga som 
en särskilt prioriterad målgrupp. Planen ersätter det handikappolitiska 
programmet som gällt under åren 2001 – 2010. Planen visar vad som 
behöver åtgärdas inom kommunens verksamheter under åren 2014-
2016.  Att arbeta för en ökad tillgänglighet är något som berör oss alla 
oavsett ålder.  
 
Funktionsnedsättning kan uppstå när som helst. Det kan uppstå skador 
i samband med graviditet, förlossning, olyckor eller till följd av sjuk-
domar. Skadorna kan bestå under kortare eller längre perioder eller för 
resten av livet. När vi blir äldre kan våra förmågor avta både kroppsligt 
och/eller mentalt vilket leder till nedsättningar av olika funktioner. 
  
 Ibland kan den fysiska miljön göra oss funktionsnedsatta. Med rätt 
hjälpmedel och förutsättningar kan möjligheter skapas för att personer 
med funktionsnedsättning ska klara av situationer och arbetsuppgifter 
som annars varit omöjliga. Förhållningssättet ska vara att se möjlighet-
erna. Även om det finns en funktionsnedsättning så kan det samtidigt 
finnas många förmågor. Ofta är det den omgivande miljön som utgör 
hindret – inte funktionsnedsättningen. Ett samhälle som är tillgängligt 
gynnar alla medborgare.  
Tillgänglighetsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp med represen-
tanter från Tillgänglighetsrådet, olika kommunala förvaltningar samt 
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en representant från brukarorganisationerna.  Inventeringar av olika 
behovsområden har skett via möten med företrädare för olika verk-
samheter, via enkäter och andra undersökningar, kommunal E-panel 
samt via medborgardialog. Under arbetsprocessen har det hållits konti-
nuerlig dialog med Tillgänglighetsrådet i Strömsunds kommun. 
 
 
5. Koppling till Folkhälsoprogrammet  

Våren 2011 antogs folkhälsopolicy för Jämtlands län med en gemensam 
vision; 
”Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i Jämt-
lands län.”  
Länets folkhälsoarbete ska alltigenom utgå ifrån att samhället ska vara 
inkluderande – det vill säga att samhället ska skapas för alla – oavsett 
genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, etnicitet, funkt-
ionsnedsättning och socioekonomisk situation. Länets övergripande po-
licy utgör en grund för lokala handlingsplaner som respektive huvud-
man ansvarar för.  
 
Kommunens folkhälsoprogram som inkluderar alla, har barn och unga 
som en särskilt prioriterad målgrupp. Programmet sträcker sig över 
åren 2011- 2016 och har följande prioriterade områden: 
 
• Delaktighet och inflytande 
• Ekonomiska och sociala förutsättningar 
• Barn och ungas uppväxtvillkor 
• Fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel 
• Tobak, alkohol, doping, narkotika och spel 
 
I folkhälsoprogrammet anges att det bör tas fram en separat handlings-
plan för personer med funktionsnedsättning, en plan som lyfter fram 
tillgänglighetsperspektivet.  
 
6. Definition av begrepp 

6.1  Funktionsnedsättning 

Den enskildes nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funkt-
ionsförmåga, vilken uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad 
skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara livslånga eller 
tillfälliga (antagen av Socialstyrelsens terminologiråd) 
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6.2 Funktionshinder 

Det hinder som samhället utgör på grund av en persons funktionsned-
sättning. Det är alltså miljön som utgör ett funktionshinder i de fall den 
blir en begränsning för personer med funktionsnedsättning (antagen av 
Socialstyrelsens terminologiråd) 
 
6.3 Tillgänglighet  

Enligt statliga Boverket kan tillgänglighet indelas i fem delar: organisa-
torisk, fysisk, social, psykisk och ekonomisk tillgänglighet. Att arbeta 
med tillgänglighet innebär till exempel att såväl information som fysisk 
miljö görs användbar för alla.   
 
7. Styrande dokument  

7.1 Internationellt  

År 1993 antog FN:s generalförsamling 22 standardregler om delaktighet 
och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Dessa standar-
dregler gäller för alla FN:s medlemsländer men är ej juridiskt bindande. 
Juridiskt bindande är däremot FN:s konvention om mänskliga rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning. Denna antogs av FN:s 
generalförsamling 2006 och av den svenska regeringen 2008. Att Sve-
rige antagit konventionen innebär att svenska staten ansvarar för att 
rättigheterna i konventionen förverkligas nationellt i hela landet. De 
allmänna principerna för konventionen redovisas i artikel 3, och är föl-
jande: 
 
• Respekt för människors värde och självbestämmande 
• Icke-diskriminering 
• Fullständigt och faktiskt deltagande i samhället 
• Respekt för olikheter och accepterande av att personer med funkt-

ionsnedsättning är en del av den biologiska mångfalden 
• Lika möjligheter 
• Tillgänglighet 
• Jämställdhet mellan män och kvinnor 
• Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn 

med funktionsnedsättning 
 
7.2 Nationellt 

Riksdagen antog år 2000 Sveriges första nationella handlingsprogram 
för Handikappolitiken: ”Från patient till medborgare”. Detta hand-
lingsprogram har nyligen reviderats och utgår numera från FN:s kon-
vention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning. Målen i den nya strategin är dock de samma som i det tidigare 
handlingsprogrammet: 
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• En samhällsgemenskap med mångfald som grund 
• Utformning av samhället så att människor med funktionsnedsätt-

ning blir fullt delaktiga i samhällslivet 
• Jämställdhet mellan kvinnor/flickor och pojkar/män med funkt-

ionsnedsättning 
 
Regeringen har i juni 2011 presenterat en ny strategi för funktionshin-
derspolitiken. Den grundar sig på 9 inriktningsområden och 17 sek-
torsmyndigheter har tagit fram delmål. Strategin gäller fram till 2016 
och resultatet av arbetet ska redovisas varje år i regeringens budget-
proposition. Delmålen ska redovisas av sektorsmyndigheterna fram till 
år 2016.  
 
I övrigt finns flera lagar som direkt berör arbetet med tillgänglighet. 
Diskrimineringslagen, Plan- och bygglagen (som bland annat specifice-
rar kravet på Enkelt avhjälpta hinder), Språklagen, Skollagen, Lagen 
om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Soci-
altjänstlagen (SOL) är exempel på lagar som tydliggör kravet på kom-
munens ansvar i tillgänglighetsarbetet. Myndigheten för handikappoli-
tisk samordning – Handisam – arbetar med samordning och stöd 
gentemot stat, kommun, region och landsting och har även en uppgift 
att bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för kon-
ventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsned-
sättning. 
 
7.3  Styrande dokument i kommunen  

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om politiska prioriteringar 
för åren 2014-15. I dokumentet görs det tydligt att budgeten är det 
övergripande och överordnade styrdokumentet för Strömsunds kom-
mun och bolagsstyrelser. Budgeten visar vad som är kommunfullmäk-
tiges viktigaste inriktningar och prioriteringar. Dessa ska brytas ner och 
omsättas i praktisk handling av nämnderna och styrelserna. De priori-
terade målen gäller under hela mandatperioden om inte annat anges. 
Planer, program och policies som kommunfullmäktige har beslutat om 
är underordnade budgeten och har en stödjande funktion.  
 
Alla styrande dokument ska tillgänglighetsintegreras. Styrande doku-
ment som på olika sätt berör och berörs av tillgänglighetsarbetet och 
tillgänglighetsplanen är till exempel: Översiktsplan och detaljplaner, 
Riktlinjer för fastighets- och lokalförsörjning, Boendeplan LSS, Folkhäl-
soprogram, Upphandlingspolicy, Matpolicy, Program mot våld i nära 
relationer, Barn- och utbildningsplan, Skolplan för gymnasieskolan, 
Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan. 
  
 



 
 

 
Titel: Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning   

 6 (17) 
 

Id nr:     
 
8. Nuläge och behovsanalys i Strömsunds kommun 

Nedan redovisas kort om nuläget och det viktigaste som kommit fram 
under inventeringsfasen samt de prioriterade åtgärder som behöver 
vidtas. Handlingsplanen som tydliggör vad, hur, när och av vem det 
ska göras och hur det ska följas upp finns längst bak i dokumentet. 
   
8.1 Information och kommunikation 

Alla, medarbetare, medborgare och brukare av våra tjänster ska kunna 
ta del av och delta i kommunens verksamhet oavsett funktionsförmåga. 
Det ska vara möjligt att ha kontakt med verksamheten och ta del av in-
formation.  Människor med funktionsnedsättning ska kunna kommuni-
cera på lika villkor som andra. Om viktig information ska nå alla måste 
den tas fram i olika versioner, så kallade alternativa format.  
 
Detta har framkommit:  

För att kunna tillgodose medborgares och brukares behov behövs ut-
bildning bl a för publicister i hur man skriver på ett enklare sätt – Klar 
språk. Behov finns även av andra alternativa format, t ex lätt svenska, 
punktskrift, inläst på kassett, teckenspråk m.m. Det behövs kunskap om 
olika förmedlingstjänster för telefoni som taltjänst, teletal, bildtelefoni, 
texttelefoni och telefontolkning. Det behövs information om vad som 
finns och hur tjänsten kan användas. Det behövs hörselteknisk utrust-
ning installerad och att den ska fungera. Det har även framförts önske-
mål om SMS påminnelser och instruktionsfilmer t ex i hur blanketter 
fylls i. 
 
Detta behöver göras:  

• genomföra utbildningsinsatser bl a för publicister i hur man skriver 
på ett enklare sätt 

• instruktioner tas fram på intranätet för vägledning och nyttjande av 
förmedlingstjänster för ökad tillgänglighet  

• instruktioner tas fram på hemsidan för vägledning och nyttjande av 
tjänster för ökad tillgänglighet  

 
8.2 Bemötande och medvetenhet 

Alla som har kontakt med Strömsunds kommun ska få ett gott och lik-
värdigt bemötande. 
 
Personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på lika villkor 
som andra anställda. Rekrytering, befordran och internutbildning 
måste ske så att ingen diskrimineras. Ibland behövs individuella an-
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passningsåtgärder. Funktionshindersperspektivet ska integreras i 
kommunens styrande dokument.  
 
Prioriterade mål (Politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram):  

• Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de 
kommunala arbetsplatserna 

  
Detta har framkommit:  

Det finns behov av utbildning av förtroendevalda och personal för ett 
bättre bemötande av personer med synliga och osynliga funktionsned-
sättningar. Förslag har framkommit om att använda diskriminerings-
lagstiftningen för en bredare utbildning.  
 
Detta behöver göras: 

• genomgång av kommunens styrande dokument för att se om funkt-
ionshindersperspektivet finns med  

• genomföra utbildningsinsatser för ökad medvetenhet om bemö-
tande av personer med synliga och osynliga funktionsnedsättningar   

 
8.3 Fysisk tillgänglighet - Bostad och utemiljö 

Alla människor ska kunna leva ett självständigt liv. Samhället ska ut-
formas så att personer med funktionsnedsättningar ska kunna vara del-
aktiga på lika villkor som andra. Men bristande tillgänglighet i sam-
hället är fortfarande ett hinder för många. En fungerande färdtjänst 
skapar 
till exempel förutsättningar för att delta i samhällslivet utifrån den en-
skildes behov. Det talas om att miljön skapar hinder (funktionshinder) 
snarare än att individens nedsättning (funktionsnedsättning) är hind-
rande. I mångt och mycket handlar bristande tillgänglighet om att de 
lagar som finns, inte tillämpas.  Sedan 2011 finns en ny plan- och bygg-
lag med regler kring tillgänglighet i byggd miljö.  
 
Prioriterade mål (Politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram):  

• Tillgängligheten i det kommunala bostadsbolagets bostäder ska öka 
 
Detta har framkommit:  

Det finns ett antal enkelt avhjälpta hinder som inte åtgärdats, som t ex 
borttagande av trösklar, installation av en-greppsblandare och automa-
tiska dörröppnare till offentliga lokaler.  
 
Det finns även behov av taklift på offentliga toaletter. Strömsunds Hy-
resbostäders flerfamiljshus saknar hiss.  



 
 

 
Titel: Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning   

 8 (17) 
 

Id nr:     
 
 
Nuvarande organisation av färdtjänsten behöver ses över, eftersom det 
har kommit in många klagomål. Det behövs dessutom bättre planering 
runt handikapparkeringar, så att den funktionsnedsatte kan ta sig i och 
ur bilen utan risk att bli påkörd av andra trafikanter. Snöröjning som 
dröjer skapar problem för många med rullstol, rollator m m. Grusning 
och sandning är viktigt för att förebygga skador och olyckor samt för 
att underlätta för gående. Höga trottoarkanter gör det svårt att ta sig 
fram med rullstol eller rollator. 
 
Detta behöver göras: 

• använda relevanta checklistor för att säkerställa att tillgängligheten 
beaktas vid alla byggnationer och renoveringar som utförs i kom-
munens och bostadsbolagets fastigheter 

• installera hiss i minst ett flerfamiljshus i bostadsbolagets fastigheter i 
varje tätort i kommunen 

• se över tillgängligheten i kommunens tätorter när det gäller utemil-
jöer som kommunen ansvarar för 

• se över avtalet med Regionförbundet när det gäller färdtjänst  
 
8.4 Utbildning  

En god utbildning är mycket viktig för den enskilda personens framtid, 
för att kunna delta i samhällslivet och för att kunna få ett arbete. Alla 
ska ha tillgång till utbildning, oavsett funktionsförmåga. Skolan ska 
hålla en god kvalitet och alla barn och ungdomar ska få det stöd de be-
höver för att klara av skolan med godkända betyg. 
 
Det totala antalet elever i grundskola/grundsärskola (förskoleklass till 
och med årskurs 9) var våren 2013, 1157 barn/elever. Utav dessa hade 
18 % åtgärdsprogram. Orsaker till åtgärdsprogram kan t ex vara elever 
som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, elever som är nyan-
lända samt elever som av andra anledningar har behov av extra stöd.  
Exempel på åtgärder som vidtagits för att stödja barnen är stöd av spe-
cialpedagog, tillfälliga små undervisningsgrupper, mer undervisnings-
tid, tillrättalagd undervisning, stöd av elevhälsan, hemundervisning 
samt täta uppföljningssamtal om genomförda elevåtgärder. 
 
I september 2013 fanns nio elever inskrivna i grundsärskolan.  Av dessa 
går tre i Östersund. De sex grundsärskoleelever som går i kommunens 
skolor är samtliga integrerade tillsammans med grundskolans elever 
och har tillgång till specialpedagog/speciallärare. 
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Gymnasieskola 

 
För att underlätta i övergången mellan gymnasieskolan och det som 

kommer efteråt har utvecklingsprojektet Verktyg hela vägen bedrivits 
sedan 2012.  Målgruppen är ungdomar i åldern 17-23 år, som på grund 
av läs- och skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning behöver 
kompenserande verktyg eller hjälpmedel. I projektet arbetar specialpe-
dagog och andra pedagoger tillsammans med rektor för att eleverna 
ska få tillgång till rätt verktyg. De kunskaper och erfarenheter som pro-
jektet bidragit med ska införas i skolans fortsatta arbete.  
 
Under läsåret 2013/2014 är det 3 elever som går enligt det gamla 
särskolegymnasiet.  
 
Förutom stöd av tekniska hjälpmedel med kompensatoriska program 
/appar får eleverna hjälp med struktur, upplägg och uppföljning. 
Eleverna får även extra studie- och yrkesvägledning. Praktikperioder 
förbereds och uppföljning sker under och efter praktikperioden.  
 
Målet är att stödet i huvudsak ska ges inom klassrummets ram. Under-
visningen ska anpassas till varje individ. Alla elever på skolan har egna 
datorer med kompensatoriska hjälpmedel. Detta ökar tillgängligheten 
och likvärdigheten.  
  
Under 2014 utökar Skyttegymnasiet sin verksamhet med en ny nation-
ell utbildning för skyttar med funktionsnedsättning.  
 
Prioriterade mål (Politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram):  

• alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska 
klara kunskapsmålen 

• universitets- och högskoleutbildning på distans ska tillhandahållas   
 
Detta har framkommit:  

Det är viktigt med fortsatt satsning för att utveckla användandet av 
likartat teknikstöd (it) på alla skolor.  
 
Detta behöver göras:  

• genomföra utbildningsinsatser för att öka kunskapen om hur alter-
nativa pedagogiska verktyg kan användas för att alla ska klara sko-
lans mål  
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8.5 Arbete och sysselsättning  

Alla människors kompetens och vilja att arbeta ska tas tillvara. Personer 
med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet utifrån sina 
förmågor och förutsättningar. En ökad delaktighet och meningsfullhet 
för individen leder på sikt till minskad ohälsa. Utöver det medför ökat 
deltagande i arbetslivet minskade samhällskostnader, liksom ökade in-
täkter i form av inkomstskatt. För att klara framtida arbetskraftsförsörj-
ning är det viktigt att ta tillvara alla resurser i samhället. 
 
Antalet personer som har beviljats särskilda sysselsättningsinsatser för 
personer med funktionsnedsättning var i september 2012, 237 personer. 
Motsvarande siffra för september 2013 var 258 personer. (Källa: Arbets-
förmedlingens statistik). 
 
Med särskilda sysselsättningsinsatser avses: lönebidrag, offentligt 
skyddat arbete, utvecklingsanställning, trygghetsanställning, kultur-
arvslyftet samt utvecklingsanställning Samhall.  
 
I november 2013 var det 73 personer med funktionsnedsättning (enligt 
Arbetsförmedlingens kodning) som var öppet arbetslösa av totalt 328, 
vilket motsvarar ca 22 %. 
 
Strömsunds kommun har ansvarat för EU-projekten På Väg och Ar-
betskraftskoordinator, som bland annat arbetat för att personer med 
funktionsnedsättning ska nå egen försörjning genom arbete eller stu-
dier. Inom Teknik- och serviceförvaltningen finns Kommunfix, en ar-
betsplats avsedd för offentligt skyddade anställningar (OSA).  
 
Utöver det finns personer med OSA och andra anställningsformer med 
statligt stöd anställda i kommunens övriga verksamheter. Framtid- och 
utvecklingsförvaltningen har under 2013 haft särskilda pengar för att 
möjliggöra anställningar i alla kommunens verksamheter, så kallade 
strategiska anställningar.  
 
Under 2012 och 2013 fick ett antal ungdomar möjligheten att kombinera  
offentligt skyddad anställning med studier.  
 
Kommunen har som målsättning att ta emot en praktikant per tionde 
anställd. 
 
Prioriterade mål (politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram): 

• Kommuninvånarnas förmåga till egen försörjning ska öka 
• Ungdomsarbetslösheten ska minska 
• Kommunen ska ställa praktikplatser till förfogande 
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Detta har framkommit:  

Många med funktionsnedsättning står utanför arbetslivet. Det kan vara 
svårt att hitta arbetsgivare som anställer personer med funktionsned-
sättning, då behovet av anpassningar och handledning ibland är omfat-
tande. Det behövs därför fler arbetsplatser för prövning, träning och 
anställning. Genom att samla kompetens inom kommunens blivande 
arbetsmarknadsenhet samt bibehålla och utveckla samarbetet med 
andra aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen och näringslivet, skapas 
förutsättningar för att varje person får rätt stöd.  
 
Detta behöver göras: 

• öka antalet platser för arbetsträning/arbetsprövning 
• öka antalet personer med funktionsnedsättning på arbetsmark-

naden 
 
8.6 Sociala tjänster  

Antalet personer som beviljas insatser enlig Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade varierar över tid. Insatser som kan 
beviljas är till exempel: bostad med särskild service, daglig verksamhet, 
personlig assistans, kontaktperson, boende i familjehem eller bostad 
med särskild service för barn och ungdom. Det finns hösten 2013 inga 
beslut enligt LSS som inte är verkställda.  
 
Av kommunens årsredovisning 2012 framgår att antalet sysselsatta i 
daglig verksamhet minskat på senare år - från 45 personer 2010 till 32 
personer 2012 - bland annat för att flera gått i pension.  
 
Det finns även ett antal personer som på grund av olika funktionsned-
sättningar beviljats insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Insatser som 
beviljas kan t ex vara i form av hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, 
familjehem eller kontaktperson.  
 
Prioriterade mål (Politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram):  

• Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det 
gäller barn och unga  

• Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det 
gäller vuxna med missbruksproblem 

 
Detta har framkommit:  

Behovet av stöd i boendet har ökat under de senaste åren. I den under-
sökning som genomförts bland personer med psykisk funktionsned-
sättning finns bl a ett stort antal ungdomar som idag bor hemma hos 
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sina föräldrar, men som på några års sikt mest troligt kommer att flytta 
hemifrån. Även inom projektet På Väg har behovet av boendestöd 
uppmärksammats.  Att boendesituationen fungerar är många gånger 
avgörande för att resten av tillvaron ska fungera. Det kan behövas ett 
stöd för personlig hygien, eller för att tvätta kläder och städa. Personer 
kan behöva stöd för att planera matsedel, handla och tillaga mat. Ibland 
kan det behövas hjälp för att komma i tid till praktik eller arbete. 
 
Det har periodvis varit svårt att verkställa beslut om kontaktperson/ 
kontaktfamilj, framförallt beroende på svårigheter att hitta perso-
ner/familjer som är beredda att ta på sig uppdragen.  
 
Detta behöver göras: 

• utöka boendestödet och formerna för alternativa boendelösningar 
• hitta andra alternativ till lösning när det inte är möjligt att finna en 

kontaktperson/kontaktfamilj  
 
8.7 Fritid och kultur 

Att kunna delta i kultur- och idrottslivet är en grundläggande rättighet. 
Kulturens värden ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsför-
måga och det ska vara möjligt för alla människor att utöva idrott och 
motion.   
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika före-
ningar och organisationer som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, 
pensionärsverksamhet, utvecklings- och försöksverksamhet för barn 
och ungdomar, verksamhet för funktionsnedsatta och övriga ideella 
och kulturella föreningar enlig normer som beslutats av Kommunfull-
mäktige.  
 
I förslaget till reviderad Kultur- och fritidsplan finns följande mål för 
ökad tillgänglighet:  
  
 biblioteksverksamheten ska utvecklas så att tillgängligheten ökas 

 
 flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning ska 

kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter på sina villkor  
 
 anläggningar och lokaler ska vara tillgängliga för flickor och pojkar, 

kvinnor och män med funktionsnedsättning  
 
 vid fördelning av anläggnings- och driftsbidrag tas hänsyn till till-

gänglighet för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktions-
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nedsättning samt även hänsyn ur ett jämställdhetsperspektiv mellan 
könen  

 
 kommunala friluftsområden, spår och strövområden även i framti-

den finns tillgängliga för alla, oavsett kön och ålder  
 
 förutsättningar skapas för flickor och pojkar, kvinnor och män med 

funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter och ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv  

 
 kulturevenemang görs tillgängliga i hela kommunen 
 
 ha god kontakt med organisationer som företräder flickor och pojkar, 

kvinnor och män med funktionsnedsättning 
 

Prioriterade mål (Politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram):  

• Andelen ungdomar som engagerar sig i föreningslivet ska öka 
• Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i musik och kul-

turskolan.  
 

Detta har framkommit.  

Det behövs bättre information om fritidssysselsättningar och kulturella 
evenemang som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 
Önskemål har framförts om att samla information om olika kultur- och 
fritidsaktiviteter bland annat under skollov på kommunens hemsida. 
Informationen ska vara samordnad och lättillgänglig.  Samarbete med 
olika aktörer behöver utvecklas.  
 
Detta behöver göras:  

• förbättra informationen om fritidssysselsättningar och kulturella 
evenemang som är tillgängliga för personer med funktionsnedsätt-
ning t ex via information på kommunens hemsida. 

 
9. Genomförande 

Denna tillgänglighetsplan är ett styrdokument som gäller för alla 
nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag inom koncernen 
Strömsunds kommun. Arbetet med tillgänglighet är tvärsektoriellt och 
det är viktigt att alla ser sin roll i tillgänglighetsarbetet. För att kunna 
bedriva ett långsiktigt och effektivt tillgänglighetsarbete bör samtliga 
verksamheter genomsyras av ett tillgänglighetsperspektiv. Innan beslut 
fattas ska konsekvenser för tillgänglighet beskrivas utifrån framtagen 
checklista vid tjänsteskrivelser. 
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Samverkan och samarbete såväl inom kommunens förvaltningar som 
med föreningar, organisationer, andra myndigheter och företag är en 
förutsättning för ett framgångsrikt tillgänglighetsarbete. 
 
10. Ansvar 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen 
av kommunens verksamheter. I uppdraget ingår att ha uppsikt över de 
övriga nämnderna samt kommunala bolag och stiftelser. 

 
Nämnder 

Nämnder, inklusive kommunstyrelsen i sin egenskap av verksamhets-
ansvarig nämnd, ska arbeta med den handlingsplan som kommun-
fullmäktige har beslutat om för kommunens tillgänglighetsarbete. 
 
Varje verksamhetsansvarig nämnd ska därför: 
 
• Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till aktivitetsplaner 

för tillgänglighetsarbete inom den egna verksamheten. 
• Besluta om planer för den egna verksamheten. 
• Delge kommunstyrelsen beslutade planer. 
• Följa upp beslutade aktivitetsplaner. 

 
Förvaltnings- och avdelningschefer 

Förvaltnings- och avdelningschefer ska, enligt uppdrag från nämnden,  
upprätta förslag till aktivitetsplaner, genomföra beslutade planer, följa 
upp dem och återrapportera till nämnden.  
 
Förvaltnings- och avdelningschefer ska ge det interna kvalitetsnätver-
ket underlag för den årliga rapporten till kommunstyrelsen och Till-
gänglighetsrådet.  

 
Interna kvalitetsnätverket (IKN) 
Interna kvalitetsnätverket ska årligen (första kvartalet) sammanställa en 
rapport och redovisa till kommunstyrelsen och Tillgänglighetsrådet. 
Resultaten redovisas till kommunfullmäktige 2016, vid planperiodens 
slut.  
 
Åtgärderna ska arbetas in i förvaltningarnas och bolagens mål, budget 
och verksamhetsplaner. 
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Vad (aktivitet) Hur (metod) När  

(i tiden) 
Vem (ansvar) Uppföljning (vad och 

hur ) 
Information och kommunikation 

Texter ska vara lätta att förstå genomföra utbildningsinsatser bl a för pub-
licister i hur man skriver på ett enklare sätt 
 

2014 Kommunlednings- 
förvaltningen 

att utbildning är genom-
förd 

Kunskapen om hur kommu-
nens personal använder olika  
hjälpmedel ska öka  

instruktioner tas fram på intranätet för väg-
ledning och nyttjande av förmedlingstjäns-
ter för ökad tillgänglighet   

2014 Kommunlednings- 
förvaltningen 

att det finns instruktioner 
på intranätet 

Öka tillgängligheten till 
hemsidan 

instruktioner tas fram på hemsidan för väg-
ledning och nyttjande av tjänster för ökad 
tillgänglighet  
 

2014 Kommunlednings- 
förvaltningen 

att det finns instruktioner 
på hemsidan 

Bemötande och medvetenhet 
Funktionshindersperspek-
tivet ska integreras i kom-
munens styrande dokument 

genomgång av kommunens styrande do-
kument för att se om funktionshindersper-
spektivet finns med  
 

2014-2015 Kommunlednings-
förvaltningen 

att styrande dokument 
har tillgänglighetsintegre-
rats  

Medvetenheten och kun-
skapen om synliga och osyn-
liga funktionsnedsättningar 
ska öka 
 
 
 

genomföra utbildningsinsatser för ökad 
medvetenhet om bemötande av personer 
med synliga och osynliga funktionsnedsätt-
ningar   
 

2014-2016 Nämnder/ 
styrelser/ 
förvaltningar/ 
avdelningar  

redovisning till interna 
kvalitetsnätverket jan 
2017. 
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Fysisk tillgänglighet - Bostad och utemiljö 
Tillgängligheten skall beak-
tas vid alla byggnationer och 
renoveringar som utförs i 
kommunens och bostadsbo-
lagets fastigheter 
 

använda relevanta checklistor för att säker-
ställa att tillgängligheten beaktas vid alla 
byggnationer och renoveringar som utförs i 
kommunens och bostadsbolagets fastigheter 
 

2014-2016 Teknik och service-
förvaltningen  
Strömsunds hyres-
bostäder 

att tillgängligheten har 
beaktats via checklistor 
 

Tillgängligheten i allmännyt-
tans bostäder ska öka 

installera hiss i minst ett flerfamiljshus i bo-
stadsbolagets fastigheter i varje tätort i 
kommunen 
 

2014-2016 Strömsunds Hyres-
bostäder 

att det finns minst en hiss 
i varje tätort i bostadsbo-
lagets bestånd 

Förbättra möjligheterna att 
resa för personer med funkt-
ionsnedsättningar  

se över avtalet med Regionförbundet när 
det gäller färdtjänst  
 

2014 Kommunfullmäktige beslut i kommunfullmäk-
tige 

Öka tillgängligheten i utemil-
jöer i kommunens tätorter  
 

se över tillgängligheten i kommunens tätor-
ter när det gäller utemiljöer som kommunen 
ansvarar för 
 

2014-2015 Teknik- och service-
förvaltningen 

att plan för åtgärder har 
upprättats utifrån inven-
teringen 

Utbildning 
Alla elever ska klara skolans 
mål 

genomföra utbildningsinsatser för att öka 
kunskapen om hur alternativa pedagogiska 
verktyg kan användas för att alla ska klara 
skolans mål  
 
 
 

2014-2016 Barn- och utbildnings-
förvaltningen 
Framtids- och utveckl-
ingsförvaltningen 
 
 

måluppfyllelse samt 
skriftlig  
redovisning från ITK 
gruppen 
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Arbete och sysselsättning 
Antalet personer med funkt-
ionsnedsättning som får möj-
lighet att arbetsträna/ 
arbetspröva inom kommu-
nens verksamheter ska öka 

öka antalet platser för  
arbetsträning/arbetsprövning  
 

2014-2016 Kommunlednings 
förvaltningen 

årligt antal platser jämfört 
med 2013 

Öka antalet personer med 
funktionsnedsättning på ar-
betsmarknaden 

samordning av resurser inom kommunen 
och hos andra aktörer för att fler ska få ar-
bete 

2014-2016 Kommunlednings 
förvaltningen 

Statistik från Arbetsför-
medlingen 

Sociala tjänster 
Det ska finnas möjligheter att 
få stöd i det egna boendet 
 

utöka boendestödet och hitta former för al-
ternativa boendelösningar 

2014-2016 Vård och social 
förvaltningen 

Antal beslut om boende-
stöd  

Det ska finnas möjligheter att 
få stöd och avlastning 

hitta andra alternativ till lösning när det inte 
är möjligt att finna en kontaktfa-
milj/kontaktperson  

2014-2016 Vård och social 
förvaltningen 

Alternativa lösningar som 
erbjudits när beslutet ej 
har kunnat verkställas 
 

Fritid och kultur 
Informationen om fritidssys-
selsättningar och kulturella 
evenemang som är tillgäng-
liga  
 

förbättra informationen om fritidssysselsätt-
ningar och kulturella evenemang som är 
tillgängliga för personer med funktionsned-
sättning t ex via information på kommunens 
hemsida  

2014 Barn-, kultur- och ut-
bildningsförvaltningen 

redovisning till inter-
na kvalitetsnätverket  

Aktiviteter under skollov ska 
vara tillgängliga för flick-
or/pojkar med funktions-
nedsättning 

se till att aktiviteter som anordnas av kom-
munen under lov är tillgängliga för alla 

2014 Barn-, kultur och ut-
bildningsförvaltningen 

redovisning till interna 
kvalitetsnätverket. 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2014-05-20--21  22  
     

     
§ 141 Dnr 2014.158 105  

SCBs medborgarenkät 

Varje vår och höst genomför SCB en medborgarundersökning för kom-
muner. Strömsunds kommun deltog 2006, 2007, 2008 och 2012.  I under-
sökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en 
plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande. 
Undersökningen skickas ut till 600 invånare i åldrarna 18-84 år. 

Varje kommun som deltar får en egen analysrapport som visar jämförelse 
med andra kommuner. Medborgarundersökningens resultat ingår i resul-
tatmåtten i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK), där Strömsund deltar 
sedan 2012. Resultat från medborgarundersökningen utnyttjas också som 
indikatorer i kommunens årliga välfärdsbokslut. 

Utöver själva medborgarundersökningen erbjuds kommunen att skicka 
med ett eget följebrev och egna tilläggsfrågor. 

Gunilla Mellgren föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunen deltar i SCBs medborgarundersökning hösten 2014. 

2. Medborgarundersökningen kompletteras med samma tilläggsfrågor 
som 2012. 

3. Ett kommunspecifikt följebrev skickas med undersökningen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 101/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen deltar i SCBs medborgarundersökning hösten 2014. 

2. Medborgarundersökningen kompletteras med samma tilläggsfrågor 
som 2012. 

3. Ett kommunspecifikt följebrev skickas med undersökningen. 

4. Medel om 57 500 kronor anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott. 

_____  
 
Beslutsexpediering 
Gunilla Mellgren 

Justering (sign) 
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§ 142 Dnr 2014.134 524 

Bredband 

Kommunchefen redovisar läget beträffande planering av bredbandsut-
byggnad. 
 
Fortsatt projektering i Frostviken är avhängigt av Post- och telestyrelsens 
beslut om stöd till ”robust fiber” som byggs ut i anslutning till ombygg-
nad av vägen Gäddede-Stekenjokk. Det finns en osäkerhet om vägarbe-
tena kan utföras 2014 eftersom ansökan om bergstäckt inte ännu är in-
lämnad till Länsstyrelsen. 
 
Projekteringen fortsätter inför beslut om kommunal fiber längs E 45 för 
att möjliggöra anslutning av byar längs E 45 och för att skapa ett stomnät 
genom kommunen. Projekteringen kan dock påverkas av möjligheterna 
att kunna nyttja den infrastruktur som tidigare byggts med finansiering 
av offentliga medel. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 102/2014 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 143 Dnr 2014.115 041 

Budgetdirektiv och budgetramar 2015 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har lämnat bakgrund till bud-
getramar 2015. Bilaga 1 
 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet har lämnat förslag till politiska 
prioriteringar för år 2015-2016 samt budgetram 2015. Bilaga 2 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 103/2014 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att budgetdirektiv och budgetramar för år 2015 
antas enligt bilaga 2. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Budgetdirektiv och budgetramar för år 2015 antas enligt bilaga 2. 
 
Jan-Olof Andersson (m), Lars-Eric Bergman (m), Göran Espmark (c),  
Ragnar Lif (c) och Nils-Bengt Nilsson (c) deltar inte i beslutet. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 2 
datum 
2014-05-05 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Veronica Hjorter Stenklyft 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

Kommentarer till budgetramar år 2015 

Grundmodellen för verksamheternas budgetramar är baserade på föl-
jande: 

Finansiella mål 
• God ekonomisk hushållning, dvs +14 mkr överskott i resultaträk-

ningen, vilket motsvarar 2 % av skatteintäkter och generella stats-
bidrag 

• Investeringar max 21 mkr, inkl affärsverksamheten (tillkommer be-
slutade ombudgeteringar från tidigare år) 

• 25 mkr öronmärks att föras till pensionsstiftelsen

Skatter och bidrag 
Totala skattemedel bygger på senaste prognos från SKL per 2014-04-29. 
Skatter och statsbidrag beräknas öka med 11 mkr jämfört med reviderad 
budget 2014 (fullmäktige april 2014). Den nya skatteutjämningsmodellen 
från 2014 inkluderar här en minskning med ca -6 mkr. 
Befolkningsminskningen budgeteras till minus 150 personer. 

Finansnetto 
Finansiella intäkter är ökade till 1 mkr då vi räknar med ett fortsatt över-
skott i kassalikviditeten. På kort sikt förväntas inga räntehöjningar, varför 
ingen hög avkastning kan förväntas. 
Räntekostnaderna beräknas öka igen, efter den sk pensionsbromsen un-
der 2014, till 16 mkr. Detta enligt senaste pensionsskuldsprognosen från 
KPA. Inga övriga räntekostnader finns. 

Kompensation kostnadsökningar 
Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges budgetbeslut för 
år 2014, inkl ramjusterande tilläggsanslag tom april 2014 med: 

• Framtid- och utvecklingsförvaltningen, GY11, +1 700 tkr
• Kommunledningsförvaltningen, internförsäljning, +1 036 tkr
• Vård- och socialförvaltningen, internköp, -492 tkr
• Teknik- och serviceförvaltningen, internköp, -544 tkr

Verksamhetsramarna är uppräknade för lönekostnader och övrig för-
brukning enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) med 2,8 %, vilket 
uppgår till 21,6 mkr.  

Bilaga 1 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 2 
datum 
2014-05-05 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Veronica Hjorter Stenklyft 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

Demografisk anpassning 
Efter ett antal år med demografisk anpassning av verksamheterna är vi 
nu i behov av en annan modell för budgetfördelning, varför vi avstår från 
att anpassa alla verksamheter 2015.  

Vid beräkning av SCB/SKL´s befolkningsprognos visas små procentuella 
förändringarna i flertalet åldersgrupper/verksamheter. Undantaget är 
dock 1-5 åringarna, vilka ökar med 1,3 %. Det motsvarar +518 tkr enligt 
tidigare beräkningssätt. 

Övrigt i grundmodellen 
• Generellt besparingskrav för alla verksamheter är inte utförd.

• Balanskravspotten är oförändrad på 3 300 tkr.

• Utvecklingspotten är oförändrad på 1 500 tkr.

• Årets fördelningsutrymme uppgår till -2 910 tkr före politiska prio-
riteringar och beslut.

Affärsverksamheten (vatten/avlopp och renhållning) och fastighetsför-
valtningen har liksom tidigare år en nollbudget, dvs de ska vara fullt in-
täktsfinansierade. 



Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets 

Politiska prioriteringar 
2015-2016 

Budgetram 2015 
för Strömsunds kommun 

Bilaga 2 
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Strömsund – en vindkraftig kommun 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill utveckla Strömsunds kommun på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Vi vill skapa en framåtanda och en bärkraft som ger förutsätt-
ningar för alla invånare att leva ett gott liv. Vi vill skapa en kommun där människor 
känner trygghet i att leva, bo och röra sig fritt samtidigt som vi ska bidra till en mer 
solidarisk fördelning av kommunens samlade resurser. 
 
Hållbar utveckling är ett strategiskt val som möter morgondagens behov utan att 
hindra framtida generationers möjligheter. Inom vindkraftsområdet ligger vi i framkant 
och har för avsikt att fortsätta i den vindriktningen. Strömsunds kommun ska vara ett 
kunskapscentrum för vindkraft med fokus på utbildning och kompetensutveckling för 
den hållbara energiförsörjningen. Den politiska majoriteten vill ta hänsyn till ekologi, 
ekonomi och sociala förhållanden. Hållbar utveckling ska tillsammans med ett tydligt 
barn-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv prägla såväl vårt sätt att leda som 
att utveckla all verksamhet inom Strömsunds kommun.  
 
Vår gemensamma vision är att ge alla kommuninvånare lika goda möjligheter – jäm-
likhet, rättvisa och solidaritet är förutsättningar för hållbar utveckling. Det innefattar 
att värna om miljön, bekämpa orättvisor, bejaka mångfalden och därmed skapa en 
social hållbarhet. Vi ska ha en bärkraftig ekonomi som skap ar förutsättningar för 
morgondagens välfärd. 
 
Alla ska få vara med och bygga framtiden, inte bara några få. Oavsett varifrån man 
kommer har man en plats att fylla i vår kommun. I vår vision finns inte främlingsrädsla 
och diskriminering eftersom vi vet att alla behövs. Alla människor ska mötas med re-
spekt, ingen ska bli lämnad utanför. Vi sätter barnen främst, därför prioriterar vi att 
hålla hög kvalitet på förskola och skola. Vi vill ta tillvara människors kunskaper, ny-
fikenhet och erfarenheter och ge utrymme för individers kreativitet. 
 
Jämlikhet och trygghet är förutsättningar för jämställdhet och frihet. Alla invånare ska 
ges möjlighet att delta i den demokratiska processen och göra sin röst hörd. Genom 
medborgardialog i olika former vill vi styra kommunen och fatta beslut utifrån bra un-
derlag där kommunens invånare haft möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Kommuninvånarna ska bemötas som hela människor och ses utifrån hela sin livssi-
tuation. De kommunala verksamheterna måste vara lättillgängliga, serviceinriktade, 
rättssäkra och präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att nyttja befintliga resur-
ser på ett effektivt sätt. Verksamheterna inom Strömsunds kommun finns till för invå-
narna – inte tvärtom. Att företräda kommunens invånare är ett stort förtroende som vi 
vill förvalta med största respekt. 
 

 
 
 

Gudrun Hansson (S)  Peter Frost (V) 
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Ledning och styrning 

Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för Strömsunds 
kommun och bolagsstyrelser. Budgeten anger kommunfullmäktiges viktigaste inrikt-
ningar och prioriteringar. Inriktningar och prioriterade mål i budgeten ska brytas ned 
och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna. Planer, program och policies 
som kommunfullmäktige antagit är underordnade budgeten och har en stödjande 
funktion. De prioriterade målen har en tidshorisont över hela mandatperioden om inte 
annat anges. Måluppfyllelse eftersträvas snarast möjligt. Revidering av de prioritera-
de målen sker årligen genom ett nytt budgetbeslut. Förvaltningar och bolag ska ha 
samma följsamhet mot budgetens inriktningar och prioriterade mål. 
 
Varje nämnd och styrelse har ansvaret för att värdera fullmäktiges inriktningar och 
prioriterade mål och hur de påverkar den egna verksamheten. Nämnder och styrelser 
ska samverka i arbetet med kommunfullmäktiges budget och prioriterade mål. Alla 
verksamheter ska var och en ta ansvar för de övergripande målen. Därefter gör de 
prioriteringar och formuleringar utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. Se-
dan kan nämnderna/styrelserna delegera utarbetandet av budgetförslag/affärsplan till 
förvaltning/bolag. Förslaget ska baseras på inriktningsdokumentet och innehålla kon-
kreta och mätbara mål samt ange hur målen ska nås. 
 
Budgetförslaget/affärsplanen behandlas och beslutas av nämnden/styrelsen och blir 
länken mellan politik och förvaltning, även om det formella ansvaret alltid ligger hos 
nämnden/styrelsen. 
 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning av dels den egna verksamhetens 
uppdrag som beskrivs i reglemente respektive ägardirektiv, dels kommunfullmäktiges 
prioriterade mål och inriktningar. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat 
men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och 
vad det betyder för den egna verksamheten och Strömsunds kommun som helhet. 
 
 

Hållbar välfärd 

En kommun med stor geografisk yta och med människor boende i hela kommunen 
ställer krav på att basfunktioner så som vård och utbildning ska fungera. Därför 
kommer de ekonomiska förutsättningarna även för 2015 att vara en utmaning. Den 
borgerliga regeringen aviserar inte något ytterligare stöd till de kommuner som inte 
har den tillväxt som finns i storstadsregionerna. Snarare tvärtom! Det får svåra eko-
nomiska konsekvenser då kommunala medel ska täcka upp kostnader där staten 
sviker. Ett exempel är utbyggnad av fibernät, som är en förutsättning för när-
ingslivets utveckling. Marknadens ointresse i vår del av landet gör att kommu-
nen själv får investera i den infrastruktur som staten borde tagit större ansvar 
för. En kommun med våra förutsättningar med hög arbetslöshet och utförsäkrade 
behöver därför avsätta medel till försörjningsstöd, ungdomsarbetslöshet och arbets-
marknadsåtgärder. Kommande generationsskifte inom både den offentliga verksam-
heten och inom näringslivet behöver tas på allvar och här är den stora utmaningen 
hur vi ska kunna behålla, utbilda och skapa meningsfull sysselsättning till våra ung-
domar för att vi ska klara arbetskraftsförsörjningen framöver. Det är därför viktigt att 
genomföra den vision som finns i det personalpolitiska programmet; ”Strömsunds 
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kommun är en attraktiv arbetsgivare med goda hälsofrämjande arbetsplatser 
som kännetecknas av arbetsglädje och bra resultat”. 
 
Arbetsmarknadsfrågorna och möjligheterna till att via Arbetsförmedlingen kunna ska-
pa förutsättningar för utbildning och arbete har starkt begränsats via de regler som 
styr arbetsförmedlingens uppdrag och vilka grupper som prioriteras. Det innebär att 
kommunala medel måste avsättas för att täcka upp brister inom arbetsmarknadspoli-
tiken både för ungdomar och för andra personer som står långt från arbetsmarkna-
den. Mellan 2011 och 2014 har kommunen drivit projekten ”På Väg” och ”Arbets-
kraftskoordinator. Resultaten från projekten kan vi nu avläsa i minskade kostnader 
för försörjningsstöd till ungdomar samt att flera i målgruppen som står långt från ar-
betsmarknaden nu fått jobb, praktik eller börjat studera. Nu övergår projekten till 
permanent verksamhet inom den Arbetsmarknadsenhet som inrättas under 
2014.  
 
I en attraktiv kommun krävs ett levande kulturliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter 
för såväl barn/ungdomar som vuxna. Det är en viktig faktor, förutom kommunal servi-
ce, när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort för nyinflyttade.  
 
I en attraktiv kommun finns goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Då krävs 
tillgång till goda kommunikationer på väg, järnväg och med flyg men också övrig inf-
rastruktur i form av bredband och telefoni med hög kapacitet. 
 
 

Övergripande mål 2015-2016 

 Fortsatt god ekonomisk hushållning 

 Utvecklad samverkan med näringslivet 

 Attraktiv kommun med hög livskvalitet 

 Motverka ungdomsarbetslöshet 

 Utveckling av framtidens skola 

 Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor 

 Utvecklad dialog med kommuninvånarna 

 Integration av nya kommuninvånare 

 Ökad jämställdhet och tillgänglighet 
 
 

Budgetförutsättningar 2015 

Kommunens ekonomiska förutsättningar har försämrats till följd av den borgerliga 
regeringens politiska prioriteringar. Bristen på åtgärder för att minska arbetslös-
heten leder till att kommunens kostnad för försörjningsstödet ökar. Färre ut-
bildningsplatser inom vuxenutbildningen och övrig högre utbildning kräver att 
kommunen i större utsträckning måste frigöra medel till utbildningsverksam-
het.  
 
Kommunens verksamheter kan ha olika behov av resurser utifrån lokala förhållan-
den. Det är därför angeläget att genomföra en översyn av resursfördelningen och 
göra korrigeringar om så behövs. 
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Prioriterat mål 

 Respektive verksamhetsnämnd analyserar resursfördelningen inom sitt ansvars-
område. 

 
 

Finansiella mål för 2015 

Budgeten utgår från följande finansiella mål. 
 

 Tillfällig sänkning av resultatmål till +7 mkr för omställning efter förändrat skatteut-
jämningssystem.  

 Investeringar 21 mkr förutom ombudgeteringar från föregående år. 

 25 mkr avsätts till kommande pensionsutbetalningar. 
 
 

Framtidens utmaningar och utvecklingsområden 

Den i särklass största utmaningen är att öka inflyttningen till kommunen. Stundande 
pensionsavgångar lämnar öppningar på arbetsmarknaden som kan bli en utveck-
lingsmöjlighet. Kommunen är attraktiv och har mycket att erbjuda nya invånare men 
tidigare har bristen på arbetstillfällen hindrat inflyttningen. Situationen är densamma i 
flera andra kommuner så det krävs ett fortsatt offensivt arbete för att skapa förutsätt-
ningar för nya familjer att flytta hit. 
 
Ett jämställt samhälle uppfattas av omvärlden som mer attraktivt än ett samhälle som 
är ojämställt. Jämställdhetsintegrering kan användas som en konkurrensfördel i 
marknadsföringen av kommunen och öka inflyttningen av unga kvinnor och män. 
Den förväntade arbetskraftsbristen till följd av de stora pensionsavgångarna ökar 
kraven på attraktionskraft hos kommunerna. Det kommer att bli avgörande för vilka 
kommuner som kommer att lyckas i rekryteringsarbetet. Därför fortsätter vi att arbeta 
för ökad jämställdhet inom kommunen och ser det som en tillväxtfaktor. 
 
En förutsättning för inflyttning är att kunna upprätthålla en god nivå på service i de 
olika kommundelarna. För att lyckas måste kommunen i större utsträckning samver-
ka med olika lokala aktörer.  
 
De närmaste åren framöver kommer det att byggas flera vindkraftparker i vår kom-
mun. Vi har i dag god kompetens på vindkraftsområdet och utbildar bland annat 
vindkraftstekniker vid Hjalmar Strömerskolan. Nu inleds ett nytt samarbete med Upp-
sala universitet och Campus Gotland - Campus Vindkraft Strömsund. Det ger möjlig-
het att på plats i Strömsund läsa akademiska utbildningar inom vindkraft. 
Vi ska fortsätta ligga i framkant när det gäller kompetens kring vindkraftsfrågor och 
utbildningar på området. 
 
Nybyggnation av bostäder har förekommit i relativt liten omfattning under en lång tid. 
Vi tror att strandskyddsdispensen kan öppna upp för fler byggen av bostäder i attrak-
tiva sjönära områden. I förslaget till ny Översiktsplan, som beslutas i Kommun-
fullmäktige i juni 2014, kommer LIS(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)-
områden att pekas ut och förhoppningen är att fler ska välja att bygga sitt 
drömhus i vår kommun. 
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Prioriterat mål 

 Inflyttningen ska öka.  
 
 

Omsorgen om individer och familjer 

Kommunens uppgift är att främja jämlika levnadsvillkor för kommuninvånarna. Väl-
färdsarbetet ska vara inriktat på att stärka individernas egna förmågor. För att minska 
behoven av institutionsvård ska uppsökande och tidigt förebyggande insatser priori-
teras, för såväl barn och unga som exempelvis vuxna med missbruksproblem. Sam-
verkan mellan socialtjänstens alla delar måste utvecklas. Den sociala ekonomins or-
ganisationer är en viktig samarbetspart. Ett exempel på samverkan är KC Närser-
vice projekt, Kulturarvslyftet, där vi tillsammans skapat förutsättningar till 20 
nya arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden.  
 
Samverkan med familje-/barnavårdscentraler och förskolor ska vidareutvecklas så att 
barn i riskzonen uppmärksammas tidigt. I samverkan med skolan är inriktningen att 
socialtjänsten ska bidra med specialistkompetens på det sociala området. Föräldrar 
till unga i riskzonen ska stödjas med tidiga insatser. Generellt prioriterad målgrupp är 
ungdomar mellan 16 och 24 år som inte studerar, arbetar eller aktivt söker arbete. 
 
Arbetet med att finna nya vägar till sysselsättning för personer som är långvarigt be-
roende av försörjningsstöd ska fortsätta i den nyinrättade Arbetsmarknadsenheten. 
 
Institutionsplaceringar till följd av missbruk eller sociala förhållanden i hemmet utgör 
en stor del av Individ- och Familjeomsorgens underskott. Traditionella familjehem är 
begränsade och kommuner hänvisas till förstärkta HVB-hem som är betydligt dyrare 
än traditionella familjehem. 
  

Prioriterade mål 

 Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och 
unga samt vuxna med missbruksproblem. 

 Kommuninvånarnas förmåga till egen försörjning ska stärkas. 
 

 

Fritid 

Föreningslivet och folkbildningen ska vara starkt, levande och lokalt förankrat. Det 
ska främja jämställdhet, delaktighet, integration, folkhälsa och genomsyras av ett tyd-
ligt barn- och ungdomsperspektiv. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska 
kunna delta i fritidsaktiviteter tillsammans med andra. 
 
Vårt föreningsliv skapar ett brett utbud av aktiviteter. Den insats som de ideella före-
ningarna bidrar med till kommunens barn och unga är oerhört värdefullt. Vi har ca 
300 föreningar i Strömsunds kommun som var och en på sitt sätt bedriver menings-
full verksamhet för våra invånare.  
 
Engagemang och arbete i olika föreningar har flera fördelar. Det är ett socialt inslag i 
vardagen då man träffar människor utanför familjekretsen, skolklassen eller arbetet. 
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Det är gemenskap och socialt sammanhang som har betydelse för ungdomars själv-
känsla. Inom idrottsföreningar ser man ungdomar engagera sig och utbilda sig till 
ledare och bli en förebild för andra ungdomar.  
 
Föreningsbidragen är en välriktad investering i det förebyggande folkhälsoarbetet. 
Föreningsbidrag ska i högre grad vara kopplat till arbete med mångfald, jämställdhet 
och annat arbete som motverkar negativa normbildningar i samhället. Bidragen till 
samlingslokaler i kommunen likaså. Här skapas mötesplatser för olika aktiviteter och 
föreningar i byarna runt om i kommunen. Kommunens nolltaxa spelar en viktig roll för 
att skapa mötesplatser till föreningslivet. 
 
Friluftsbadet i Strömsund är en oas för både kommuninvånare och turister. Möjlighe-
ten till bad och motion i tempererat vatten uppskattas vilket vi också vill värna. Vi vet 
att Strömsunds kommun har den högsta barnfattigdomen i länet. Det innebär för 
många barnfamiljer att semestrarna tillbringas på hemmaplan. Ett kostnadsfritt alter-
nativ med friluftsbad fyller därför ytterligare funktioner.  
 

Prioriterade mål 

 Andelen ungdomar som engagerar sig i föreningslivet ska öka. 

 Föreningar med bidrag från kommunen ska erbjuda verksamhet för alla kvinnor, 
män, flickor och pojkar. 

 
 

Folkhälsa 

En befolkning som mår bra är det viktigaste för en hållbar utveckling av Strömsunds 
kommun. Folkhälsa handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Ohälsan slår hårdast mot 
de mest utsatta och det drabbar också barnen och den är intimt kopplad till barnfat-
tigdom. I Strömsunds kommun lever vart femte barn i fattiga familjer1. Vi vill motverka 
ökade skillnader mellan människor och sträva efter jämlikhet i hälsa – särskilt riktat 
mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Ohälsans klasstrappa ska bort! 
 
Kommunfullmäktige antog 2011 ett folkhälsoprogram med mål och inriktningar för hur 
vi ska minska ohälsan i kommunen. Folkhälsoprogrammet följs årligen upp i Folk-
hälsorådets Välfärdsbokslut. 
 

Prioriterat mål 

 Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförandet av folkhälsoprogram-
met. 
 

 

Vård och omsorg 

Våra äldre invånare och personer med funktionsnedsättningar ska känna sig trygga i 
vår kommun. De som behöver hjälp ska få insatser utifrån behov. Alla insatser ska 
utformas och utföras med respekt för brukarens/vårdtagarens självbestämmande och 
integritet. Insatserna ska vara individuellt anpassade och syfta till att stärka indivi-
dens egna resurser. Gott bemötande, stimulans och aktiviteter bevarar hälsa, själv-

                                                 
1 Enligt Rädda Barnens definition. 
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bestämmande och minskar läkemedelskonsumtionen. Förebyggande insatser för att 
motverka isolering är viktigt, därför måste möjligheterna att delta i sociala aktiviteter 
och möjligheterna att vistas utomhus öka. Måltiderna ska följa matpolicyns intentio-
ner.  
 
Allt fler väljer att bo kvar i sina egna hem även när behoven av insatser ökar. Det 
ställer höga krav på kommunens hemtjänst och hemsjukvård. Många gånger finns en 
make eller maka hemma och vårdar sin livskamrat. För att stödja anhörigvårdaren 
finns avlastningsplatser i alla kommundelar. Dessutom finns fem nya avlastningsplat-
ser på ”Gästis” i Strömsund. Där kan man mera flexibelt möta de olika behov av av-
lastning som anhörigvårdaren har. Anhörigvårdaren ska känna till att man kan vända 
sig till kommunen för att få hjälp. 
 
Ett socialt innehåll i vardagen är bra för hälsan hos både ung som gammal. I samhäl-
let finns frivilligorganisationer och studieförbund som kan inbjudas för att bidra med 
insatser och skapa aktiviteter inom de särskilda boendeformerna. Musik- och kul-
turskolan kan tillföra stort mervärde genom diverse kulturinslag.  
 
Strömsunds kommun ska erbjuda en kvalitativt säkerställd hälso- och sjukvård till 
vårdtagare i ordinärt och särskilt boende. Socialstyrelsen har uppdraget att vägleda 
kommunerna i frågor om organisering av särskilt boende för personer med demens. 
Vi kan i dag se en utveckling där allt fler människor drabbas av demenssjukdomar 
tidigt i livet. Vi tar därför initiativ till att utreda behoven och förutsättningarna för ett 
eventuellt gruppboende för yngre dementa.  
 
Det behövs en större bredd av boendeformer, t ex trygghetsboenden, som är anpas-
sade utifrån människors olika behov av assistans, social gemenskap och trygghet. 
Strömsunds hyresbostäder ska aktivt arbeta för att tillgången på bostäder med god 
tillgänglighet ökar. 
 

 Prioriterade mål 

 Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka. 

 Tillgängligheten i det kommunala bostadsbolagets bostäder ska öka. 
 
 

Utbildning 

Alla barn, ungdomar och vuxna ska ges möjligheter att genom ett livslångt lärande 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill att alla barn, oavsett barnets förutsätt-
ningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kun-
skapsmålen. Vi vill ha trygga förskolor, fritidshem och skolor med god pedagogisk 
omsorg. Det är avgörande för elevernas resultat att lärarna har höga förväntningar på 
alla barn och utgår från att alla vill och kan lära. Skolan ska arbeta mot mobbning, 
diskriminering och kränkningar utifrån framtagna planer. 
Vi har nolltolerans mot mobbning!  
 
I förskolan ska personal och resurser dimensioneras utifrån barnens och gruppens 
behov och föräldrarnas arbetstider. Förskolans/fritidshemmens öppettider ska vara 
anpassade efter familjernas behov av omsorg. Barnomsorg på kvällar, nätter och 
helger ska erbjudas. 
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Gymnasieskolan ska hålla hög kvalitet och vara attraktiv för våra ungdomar i konkur-
rensen med andra utbildningsanordnare. Ungdomarna ska känna en vilja att stanna 
kvar i Strömsunds kommun i stället för att läsa på gymnasium på andra orter. Sats-
ningarna på teknik- och vårdcollege är ett led i arbetet att höja kvaliteten på utbild-
ningen och därmed ökar konkurrensfördelarna i förhållande till andra utbildningsan-
ordnare. 
 
Vi har en relativt låg andel som går vidare till högre studier i vår kommun. Det finns 
ett tydligt köns- och klassmönster när det gäller vilka som påbörjar akademiska stu-
dier eller yrkesinriktade studier. Gymnasieskolan måste arbeta för att bryta detta 
mönster och uppmuntra till otraditionella yrkesval och högre utbildning.  
 
Vuxenutbildningens fokus ska vara att utjämna levnadsvillkor, ge människor en andra 
chans i livet och möta omställningen på arbetsmarknaden genom att anpassa sina 
former till individens behov och begränsningar. De stora pensionsavgångarna, gene-
rationsväxlingarna och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden ska särskilt 
uppmärksammas. Vi vill skapa möjligheter att studera även i ett senare skede av li-
vet. Genom Akademi Norr har vi tillgång till universitets- och högskoleutbildningar på 
distans. I samverkan med näringslivet kan vi arbeta för att tillgodose den lokala ar-
betsmarknadens framtida kompetensbehov.  
 

Prioriterade mål 

 Alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska klara kun-
skapsmålen. 

 Universitets- och högskoleutbildning på distans ska tillhandahållas. 

 Samverkan med näringslivet ska öka för att möta företagens framtida kompetens-
behov. 

 
 

Arbetsmarknad 

Generellt sett har vi en hög arbetslöshet och särskilt alarmerande är ungdomsarbets-
lösheten. En betydande generationsväxling har inletts och kommer att accelerera de 
närmaste åren. Unga människor ska inte ställas utanför samhället efter avslutade 
studier utan ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom t ex praktik- och 
lärlingsplatser. Särskilda insatser ska göras för att erbjuda stöd åt ungdomar som 
inte kommit ut på arbetsmarknaden eller saknar fullständiga betyg från gymnasiesko-
lan.  
 
Under 2011 höjdes anslagen för att skapa fler sommarjobb till unga vilket vi fortsätt-
ningsvis prioriterar. Vi vill fortsätta anordna arbetstillfällen för långtidsarbetslösa i de 
kommunala verksamheterna. Arbetsförmedlingen har anvisade medel som i större 
utsträckning kan hjälpa till att skapa sysselsättning.  
 
Kommunala verksamheter ska ställa platser för praktik till förfogande motsvarande 
en per 10 anställda. Den nya Arbetsmarknadsenheten har en central roll i detta arbe-
te.  
 
Barnomsorg på kvällar, nätter och helger har inrättats och möter arbetsmarknadens 
behov av arbetskraft på obekväm arbetstid. 
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Prioriterade mål 

 Ungdomsarbetslösheten ska minska 

 Kommunen ska ställa praktikplatser till förfogande 
 

Kultur 

En god livsmiljö förutsätter ett starkt och levande kulturliv. Kulturens olika uttrycks-
former berör, inspirerar och tillgodoser människors grundläggande behov av att ut-
trycka sig, kommunicera, skapa och uppleva. 
 
Kultur är en viktig del av samhällsutvecklingen som helhet men utgör också en förut-
sättning för en konkurrenskraftig besöksnäring. 
Ett levande kulturliv och ett brett utbud av kulturaktiviteter för såväl barn/ungdomar 
som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet. Vi vill skapa förut-
sättningar för att kunna ge våra barn, ungdomar och vuxna värdefulla kulturupplevel-
ser. Kulturaktiviteter skapar goda demokratiska värderingar och sprider kunskap om 
vårt kulturarv. Vi vill stärka den kulturella mångfalden och bidra till en god folkhälsa 
och minskat utanförskap. Vi fortsätter arbetet med att skapa en kulturskola där barn 
och unga kan utvecklas inom flera områden. Satsningen på avgiftsfri kulturskola har 
visat sig framgångsrik då fler elever deltar i verksamheten än tidigare. 
 
Vi ser betydelsen av de ideella krafterna. Föreningslivet är en viktig del i vår sam-
hällsutveckling och skapar attraktiva mötesplatser för våra kommunmedborgare och 
besökare. Hösten 2014 tillsätts en Ungdoms- och fritidskonsulent. 
 
Biblioteksverksamheten ska vara levande, möta invånarnas behov och även fort-
sättningsvis drivas i kommunal regi.  
 

 Prioriterade mål 

 Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i musik- och kulturskolan. 

 Framtidens biblioteksverksamhet ska utvecklas. 
 
 

Mänskliga rättigheter 

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till 
att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. De inkluderar människors 
möjlighet att överleva, om människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfatt-
ningar. 
 
Mångfald och integration skapar utveckling av samhälle och näringsliv. Oavsett kön, 
kulturell bakgrund, religiös tillhörighet eller funktionshinder ska alla ha lika möjligheter 
och rättigheter att leva ett gott liv. Till vår kommun flyttar människor från många olika 
länder och vi tar också emot flyktingar. Detta har lett till att vi i dag har god tillgång till 
många olika kulturer och språk. Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 att anta 
”Program för inflyttning och integration”. Nu ska nämnder och styrelser inom kommu-
nens verksamheter upprätta aktivitetsplaner för att leva upp till strategin. 
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Vi måste bli bättre på att ta tillvara alla människors kompetens eftersom vi vet att alla 
behövs för att klara det kommande arbetskraftsbehovet. Alla former av diskriminering 
ska motarbetas. 
 
En snabb introduktion i det svenska samhället är en framgångsfaktor och underlättar 
integrationen.   
 
De kommunala arbetsplatserna ska präglas av mångfald, jämställdhet och tillgäng-
lighet. Strömsunds kommun är en samisk förvaltningskommun. Det innebär att vi ska 
tillhandahålla möjligheter att bevara den samiska kulturen och språket. Strömsunds 
kommun ska samverka med andra kommuner som är samiska förvaltningsområden.  
 

Prioriterat mål 

 Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de kommunala arbets-
platserna. 
 

 

Näringsliv 

Ett framgångsrikt näringsliv skapar förutsättningar för en bra välfärd. Ambitionen 
och utmaningen är att förbättra företagsklimatet ytterligare och göra kommu-
nen mer attraktiv för befintliga företag och nya etableringar. Ansträngningar 
måste till för att hitta etableringar inom områden som i dag inte finns representerade i 
kommunen. 
 
Vi vill medverka till att praktik- och lärlingsplatser skapas inom det privata näringslivet 
för att underlätta företagens framtida rekrytering. 
 
El- och energiproduktion är framtidsbranscher som växer och intresset för vindkraft 
och biogas är stort. Besöksnäringen är en annan potentiell tillväxtskapare och ett 
turismpolitiskt program ska ligga till grund för branschens utveckling. 
 

Prioriterat mål 

 Kommunens verksamheter ska ge god service till näringslivet. 
 

 

Klimat och miljö 

Frisk luft och rent vatten har vi gott om i vår kommun. Det är också en av våra kon-
kurrensfördelar både när det gäller turism och inflyttning. En trygg och säker miljö är 
en viktig faktor när man väljer var man ska bo. Vi ska arbeta för att minska klimatpå-
verkan genom energieffektiv teknik. De senaste åren har fler valt att övergå till upp-
värmning via fjärrvärme. Vi vill arbeta för ytterligare förtätningar inom fjärrvärmenätet. 
Utvecklingen av biogasproduktion i kommunen ser vi som ett intressant inslag i fram-
ställandet av förnybar energi. Antalet vindkraftverk fortsätter öka i kommunen. Det är 
vårt sätt att bidra till energiomställningen och ökad produktion av förnybar energi. När 
tillståndsgivna vindkraftsparker byggts ska vi ta ställning till eventuell fortsatt utbygg-
nad i vår kommun. Avvägningar måste göras utifrån hur omgivningarna uppfattas och 
hänsyn ska tas till bland annat rennäringens förutsättningar. Vill vi ha vindkraftspar-
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ker i fjällnära miljöer? Stör parkerna utsikten av en orörd natur? Påverkar den turist-
näringens förutsättningar? 
 
Gruvbrytning i olika former har blivit intressant och nu undersöks möjligheterna att 
öppna Stekkenjokkgruvan igen. Vi ser fördelar med de arbetstillfällen som uppstår 
men avvägningar måste göras i varje enskilt fall vad gäller påverkan på miljön och 
förutsättningarna för andra intressen i området. Uranbrytning vill vi inte tillåta i vår 
kommun. 
 
Vi lever i ett ”slit-och-släng-samhälle” som skapar problem med stora mängder avfall. 
Många gånger slängs saker som skulle kunna vara till nytta för någon annan. Därför 
vill vi undersöka möjligheterna att öppna en återbruksanläggning. Den skulle också 
skapa sysselsättning samtidigt som miljön blir en vinnare.  
 
Vi vill undersöka möjligheterna till sophämtning i fler fraktioner. Nu pågår en utred-
ning inom AVA-enheten avseende uppsamling av brännbart avfall samt komposter-
bart avfall. Resultatet ska senare redovisas till Kommunfullmäktige som fattar beslut i 
frågan. 
 
Naturen är en tillgång i vår kommun. Närheten till skog och mark är värdefullt och ska 
vara lättillgängligt även för de som bor i tätorterna. Dessa områden ger möjlighet till 
rekreation, rehabilitering, odling på kolonilotter samtidigt som det främjar den biolo-
giska mångfalden och skapar trivsel. Vi vill därför värna om våra grönområden och 
friluftsområden i kommunens kommande planarbeten. I framtagande av förslaget till 
Översiktsplan för Strömsunds kommun har medborgarna själva fått peka ut de områ-
den som de vill värna.  
 

Prioriterade mål 

 Energiförbrukningen ska minska.  

 Avfallsmängden till förbränning ska minska. 

 

Trafik och infrastruktur 

En positiv utveckling av näringsliv och samhälle ställer krav på en väl fungerande 
infrastruktur. Vägar, järnvägar, telefoni och bredband måste hålla en kvalitativ nivå 
för att kommunen ska kunna vara konkurrenskraftig. Bredband med hög kapacitet är 
en förutsättning för tillväxt. För att slippa långa och tidskrävande resor kan till exem-
pel videokonferens användas, men det förutsätter att teknikförutsättningarna är goda. 
Kommunen ska arbeta vidare med bredbandsutbyggnaden och en strategi har anta-
gits av Kommunfullmäktige. Ambitionen är att kommunen bygger och äger sitt 
eget fibernät. Kommunen är nu delägare i ServaNet som ska vara behjälplig i 
kommunens arbete med bredbandsutbyggnaden.  
   
Många av våra invånare pendlar långa sträckor till och från arbete och skola. I flera 
fall finns inget alternativ till bil. För att det ska vara hållbart måste vägstandarden 
vara god både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. 
 
Nivån på kollektivtrafiken måste upprätthållas. Utbudet av kollektivtrafik är en konkur-
rensfördel och har en avgörande betydelse för utvecklingen av besöksnäringen. Till-
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gängligheten i kollektivtrafikens fordon och vid hållplatserna ska fortsätta att utveck-
las.  
 
Vi vill medverka till att Inlandsbanans potential kommer till sin rätt. Ur trafiksäkerhets- 
och miljösynpunkt är det önskvärt att gods i större utsträckning körs på järnväg istäl-
let för på väg.  
 

 

Personal 

För att vara framgångsrik i konkurrensen om arbetskraft måste kommunen vara at-
traktiv som arbetsgivare. Invånare och anställda ska uppfatta kommunen som en ar-
betsplats med rättvisa och trygga villkor. Personalen ska vara delaktig och ha infly-
tande över sin egen arbetssituation och klimatet ska präglas av öppenhet. Chefer ska 
sträva efter en förtroendefull samverkan med de anställdas fackliga organisationer. 
En attraktiv arbetsgivare ska kunna erbjuda trygga anställningsvillkor med grundan-
ställning på heltid och jämställda, konkurrenskraftiga löner. 
Intern rörlighet ska stimuleras för att ge medarbetare möjlighet till utveckling och för 
att pröva andra arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet. 
 
För att stimulera till utbildning och minska utflyttningen är det viktigt att kommunen 
kan erbjuda tillsvidareanställningar. Timanställda vikarier ska därför kunna erbjudas 
tillsvidareanställning utifrån verksamheternas behov av vikarier. 
 

Prioriterade mål 

 Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda mins-
ka. 

 Kommande personalbehov ska fortsätta kartläggas och personalförsörjningsplan 
ska upprättas.    
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Ekonomi 

2014 års budget har uppräknats med 2,8 % varpå man sedan gjort en generell be-
sparing på 0,4 %. BKU och SN har undantagits den generella besparingen. Resul-
tatmålet har tillfälligt sänkts till 7 mnkr för 2015 för att klara omställningen till följd av 
det nya skatteutjämningssystemet. Skatteväxling av kollektivtrafik från och med 2015 
innebär att vår budgetram minskar med 1,6 mnkr. Kommunstyrelsens utvecklingspott 
är 1 500 kkr. 
 
 

Fördelning 2015:  

 400 kkr tillförs Ks, intäkter markarrende vindkraft. 

 200 kkr flyttas från Ks till Kf för utbildning av förtroendevalda. 

 797 kkr återförs till Barn- och utbildning (generell besparing 0,4 %). 

 66 kkr återförs till Kultur- och fritid (generell besparing 0,4 %). 

 6 kkr återförs till Överförmyndarnämnden (generell besparing 0,4 %). 

 3 kkr återförs till Revisionen (generell besparing 0,4 %). 

 1000 kkr till Barn- och utbildning för ökat behov förskoleplatser. 

 1182 kkr återförs till Socialnämnden (generell besparing 0,4 %). 

 500 kkr tillförs KLF (Bemanningen) till administrativa tjänster. 
 

 
 

Ej ramhöjande: 

 
För att minska arbetslöshet: 
 

 500 kkr till Socialnämnden för åtgärder för att minska försörjningsstödet (samarbe-
te Af, AME). 
 

 500 kkr till KLF (AME) smörjmedel arbetsmarknadsåtgärder.



Budgetramar per verksamhet  2015, majoritetens förslag

Belopp i tkr

Nämnd/avd Budget Uppräkning Effekt Besparing Ram- Ej ram- Ramförslag Kommentarer

(exkl kapitalkostn) Inkl TA  apr -14 PKV 2,8% kostn.ökn 0,40% Justeringar justerande justerande 2015

 KOMMUNFULLMÄKTIGE * 5 307 5 334 27 -21 953 6 266 utbildn förtoendevalda 200, KF oföruts. 753

KOMMUNSTYRELSE 180 430 186 134 5 704 -745 -7 993 500 300 178 196

Kommunstyrelse ** 64 470 66 310 1 840 -265 -8 100 400 -200 58 145 Länstrafiken -8,1 mkr, markarrende 400, utb förtroendevalda -200

Teknik- och serviceförvaltning 19 196 19 913 717 -80 -400 19 433

Strömsund Turism 2 949 3 031 82 -12 3 019

Kommunledningsförvaltning 25 914 26 674 760 -107 107 500 500 27 674 500 till AME ej ramhöj, 500 till Bemanning ramhöj

Framtids- o utvecklingsförvaltning 67 901 70 206 2 305 -281 69 925

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 4 382 4 505 123 -18 4 487

BARN, KULTUR- OCH UT-

BILDNINGSNÄMND 209 801 215 916 6 115 -863 863 1 000 0 216 916

Barn- och utbildningsförvaltning 193 661 199 323 5 662 -797 797 1 000 200 323 Utökining av förskoleverksamhet

Kultur- och fritid 16 140 16 593 453 -66 66 16 593

SOCIALNÄMND 286 628 295 579 8 951 -1 182 1 182 500 296 079 Åtgärd minskning försörjn.stöd

NÄRVÅRDSNÄMND 20 573 21 202 629 -85 21 117
 

ÖVERFÖRMYNDARE 1 400 1 439 39 -6 6 1 439

REVISION 779 801 22 -3 3 801

TOTAL 709 300 730 910 21 610 -2 924 -5 939 1 500 1 753 725 300

*) Inkl potter fullmäktige, tkr 2014 2015

Kommunfullmäktiges oförutsedda. 1 042 1 795 Fördelnings-

Kommunfullmäktiges pott balanskrav. 3 300 3 300 utrymme: 0

**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr Ramförslag 725 300 inkl prel skatteväxling 35 öre

Kommunstyrelsens oförutsedda 300 300 motsvarar en minskning  av skatte-

Komunstyrelsens utbecklingspott 1 500 1500 intäkter på 9,7 mkr

Resultatmål 2015 7 000
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§ 144 Dnr 2014.164 295 

Renovering av ”Kommun-Fix” 

Skrivelse har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Under senare år har nyttjandet av lokalerna där sysselsättningsenheten 
”Kommun-Fix” inryms varit oklar, vilket inneburit att inga egentliga åt-
gärder utförts på huset trots stora behov. 
 
När nu kommunens nya arbetsmarknadsenhet kommer att ha lokalerna 
som sin utgångspunkt måste vissa åtgärder vidtas snarast för att möjlig-
göra nyttjandet av lokalerna. 
 
Av högsta prioritet är att innan kommande vinter byta tak på byggnaden 
samt iordningställa de idag tomma kontorsutrymmena. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har bedömt kostnaden för detta till ca 
600 000 kronor med hänsyn taget till att delar av träkonstruktionerna un-
der yttertaket kommer att behövas bytas ut. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 
anslå 600 000 kronor i investeringsmedel för åtgärderna. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 104/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. För renovering av ”Kommun-Fix” anslås upp till 600 000 kronor. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens ospecificerade investerings-

budget. 
 
_____  
  
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
 

Justering (sign) 
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§ 145 Dnr 2013.398 003 

Uppföljning av internkontrollplan 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen har lämnat en redovisning utifrån 
internkontrollplanen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 105/2014 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
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§ 146 Dnr 2013.411 435 

Svar på medborgarförslag om information om fiskodlingar i 
kommunen 

Jahn Strid har lämnat ett medborgarförslag om information om fiskod-
lingar i kommunen. Bilaga 
 
Kommunfullmäktige har den 11 december 2013, § 169, beslutat att över-
lämna medborgarförslaget till miljö- och byggnämnden för beredning. 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande har upprättat förslag till svar på 
medborgarförslaget. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 109/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget bifalls.  
 
_____ 
 
 

Justering (sign) 
 



 
 
 
 
 
MEDBORGARFÖRSLAG 

 
 

Information om fiskodlingar i kommunen 
  
Det råder oro hos boende och fritidshusägare längs Ströms Vattudal om vilka konse-
kvenser befintliga fiskodlingar har för miljön ur olika aspekter. 
 
Eftersom det pågår utredning om ev framtida utbyggnad av odlingen uppströms Vat-
tudalen, och då man redan nu kan se en hel del obehagliga konsekvenser av befintlig 
utbyggnad, föreslås att kommunen noggrant och snarast genomför information till 
ortbefolkning m fl längs Vattudalen. 
 
Bl a har kunnat konstateras en utökad algväxt längs stränderna, särskilt under senaste 
sommaren, vilket bl a omöjliggjort bad i området, med tillägg att många fastighetsäga-
re sedan "utminnes tider" tar sitt hushållsvatten från Vattudalen, vilket numera upp-
levs mycket riskabelt med tanke på framtida ev skador för berörd befolkning, i och för 
sig få till antalet, men ändock med berättigande till likvärdig livsmiljö som övriga inom 
kommunen. 
  
Strömsund 2013-12-05 
  
Jahn Strid 
Gullvivevägen 16 
83334  Strömsund 
0670-12170, 070-3263175 



FÖRSLAG TILL SVAR 
datum 
2014-05-05 

Förvaltning Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Susanne Hansson 

Nämnd/styrelse 
Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag om information angående fiskod-
lingar i Strömsunds kommun 

Jahn Strid har den 5 december inkommit med ett medborgarförslag där 
kommunen uppmanas att informera befolkningen runt Vattudalen angå-
ende fiskodling och dess konsekvenser. 

Fiskodling är en växande näring i Sverige och det finns många tankar så-
väl för som emot att våra vatten används till detta. Strömsunds kommun 
har, efter ett medborgarförslag, den 12 februari genomfört ett informat-
ionsmöte om fiskodlingar. En panel med representanter från Länsstyrel-
sen i Jämtlands län, AQUABEST projektet och Vattenbrukscentrum i norr 
svarade under kvällen på ett 60-tal frågor/inlägg från en publik bestå-
ende av ca 80 personer.  

Medborgarförslaget bifalls. 
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§ 147 Dnr 2013.410 420 

Svar på motion om giftfri vardag kräver handling  

Karin Stierna (c), Göran Espmark (c) och Inga-Brith Nilsson (c) har lämnat 
en motion om giftfri vardag kräver handling. Bilaga 
 
Kommunfullmäktige har den 11 december 2013, § 170, beslutat att över-
lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande har upprättat förslag till svar på mot-
ionen. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 110/2014 
 
Yrkanden 

* Göran Espmark (c) yrkar att motionen antas i sin helhet. 
 
* Gudrun Hansson (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Göran Espmarks yr-
kande och finner bifall till eget yrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Den tredje att-satsen i motionen bifalls samt att motionen anses i övrigt 
besvarad.  
 
Reservationer 

Jan-Olof Andersson (m), Lars-Eric Bergman (m), Göran Espmark (c),  
Ragnar Lif (c) och Nils-Bengt Nilsson (c) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Göran Espmarks yrkande. 
_____  
 
 

Justering (sign) 
 





 
 

FÖRSLAG TILL SVAR  
datum 
2014-05-05 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Susanne Hansson 

Nämnd/styrelse 
Kommunfullmäktige 

 
 

Svar på motion från Centerpartiet – Giftfri vardag kräver 
handling 

Centerpartiet i Strömsund har den 4 december 2013 kommit in med en 
motion rörande gifter i produkter och material. Motionärerna vill öka tak-
ten med att fasa ut giftiga produkter i vår närmiljö.  
 
I förslaget föreslås att Strömsunds kommun tar fram en åtgärdsplan för 
förskola och skola för att: 
 
1. Inventera förekomsten av produkter och material som innehåller mil-

jögifter. 
 
2. Ersätta giftiga material med giftfritt material. 
 
3. Använda krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling. 

Motionen anknyter väl till det nationella miljömålet ”Giftfri miljö”, som 
uttrycker att: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller ut-
vunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. 
Kommunstyrelsen ser det som angeläget att flickor och pojkar i kommu-
nen inte utsätts för giftiga ämnen. Kommunstyrelsen har även förståelse 
för problematiken att man inte kan vara expert själv och därmed ska 
kunna räkna med att det man köper inte är farligt. 
 
Under de senaste åren har en utökad tillsyn avseende giftiga ämnen i va-
ror (varutillsyn) börjat bedrivas i landets kommuner. Projekten har bland 
annat rört plast i barnleksaker, metaller i billiga smycken och kemikalier i 
hårfärgningsmedel. Strömsunds kommun utför denna typ av varutillsyn. 
Förhoppningen är att försäljarna ska ställa krav på sina återförsäljare så 
att giftiga produkter inte kommer ut på marknaden.  
 
Idag förekommer ett flertal ämnen i produkter och material som vi inte 
känner till eller har gränsvärden för, varvid bedömningen ”giftigt” ibland 
kan vara mycket svår. Det finns också många ämnen som fått regler efter 
vissa datum och därmed fortfarande kan säljas lagligt i affärerna. Det är 
svårt att veta om en produkt innehåller något giftigt ämne. Att ta reda på 
det kräver ofta en omfattande analys. 
 



 
 

FÖRSLAG TILL SVAR  
datum 
2014-05-05 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Susanne Hansson 

Nämnd/styrelse 
Kommunfullmäktige 

 
 
Strömsunds kommun ingår i den gemensamma nämnden för upphand-
ling på länsnivå där upphandling av material och utrustning till förskola 
sker gemensamt. Generellt följer länet Miljöstyrningsrådets (MSR) krite-
rier vid upphandlingar där det finns sådana. Kriterier för en giftfri för-
skola kommer att tas fram (av MSR) under 2014 och då har Strömsunds 
kommun för avsikt att använda dessa som krav vid upphandlingar.  
 
Utifrån ovanstående föreslås att bifalla den tredje att-satsen samt att mot-
ionen i övrigt anses besvarad.  
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§ 148 Dnr 2014.179 840 

Destination South Lapland 

Skrivelse har inkommit från Destination South Lapland AB. 
 
Dorotea, Strömsunds, Vilhelmina och Åsele kommuner bildade under 
2011 ett gemensamt aktiebolag, Destination South Lapland AB, för att ut-
veckla besöksnäringen i regionen. 
 
Destination South Lapland har under 2013 tillsammans med Gold of Lap-
land och Destination Hemavan/Tärnaby AB beviljats ett förstudieprojekt 
med syfte att undersöka möjligheterna om ett nytt gemensamt projekt 
med start 2015. 
 
För att överbrygga tiden mellan befintligt projekt och till dess att ett nytt 
gemensamt projekt kan starta har en ansökan om medel till en förläng-
ning av nuvarande projekt skickats in till Region Västerbotten. 
 
Projektansökan är på totalt 300 000 kronor och stöd söks från Region Väs-
terbotten med 150 000 kronor. Medfinansiering krävs på resterande 
150 000 kronor och förslaget är att det fördelas lika mellan kommunerna. 
Vilket innebär en medfinansiering från Strömsunds kommun med 37 500 
kronor. 
 
Yrkanden 

* Gudrun Hansson (s) yrkar att projektet medfinansieras med 37 500 kro-
nor samt att medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott. 
 
* Göran Edman (rd) yrkar att kommunen avslutar projektet. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Göran Edmans yr-
kande och finner bifall till eget yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Strömsunds kommun medfinansierar projektet med 37 500 kronor. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott. 
 

Justering (sign) 
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§ 148 forts. Dnr 2014.179 840 

Reservation 

Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yr-
kande. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Destination South Lapland AB 
 

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum Blad nr 
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§ 149 Dnr 2014.190 041 

Bokslutsprognos per 30 april 2014 koncernen samt 
investeringsprognos 

Kommunledningsförvaltningen ekonomi informerar om bokslutsprognos 
och investeringsprognos. 

Bokslutsprognos per april 2014 visar på +9,8 miljoner kronor mot budge-
terade +14 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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.

_____ 

Justering (sign) 
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§ 150 Dnr 2014.190 041 

Bokslutsprognos per 30 april 2014 för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 

Kommunledningsförvaltningen ekonomi informerar om bokslutsprognos 
för kommunstyrelsens verksamhetsområden. 
 
Bokslutsprognos per april 2014 på kommunstyrelsens verksamhetsområ-
den visar på ett underskott om 498 kronor mot budget. 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att kommunledningsförvaltningen får i upp-
drag till kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2014 att komma med 
förslag på åtgärder för att få budgeten i balans. Framtids- och utveckl-
ingsförvaltningen får i uppdrag att redovisa budgeteffekterna av avveckl-
ingen av Restaurang- och livsmedelsprogrammet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag till kommunstyrelsens 
sammanträde i augusti 2014 att komma med förslag på åtgärder för att 
få budgeten i balans.  

 
2. Framtids- och utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att redovisa 

budgeteffekterna av avvecklingen av Restaurang- och livsmedelspro-
grammet. 

 
_____  
 
 
 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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§ 151 Dnr 2014.191 040 

Finansrapport 

Kommunledningsförvaltningen ekonomi har upprättat finansrapport an-
gående kommunkoncernen per den 30 april 2014. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Finansrapporten godkänns. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 152 Dnr 2014.189 103 

Regionens samverkansråd 

Länets kommuner och Jämtlands läns landsting har gemensamt beslutat 
att bilda en region från och med den 1 januari 2015. 
 
Ett omfattande arbete pågår för att till regionen kunna överföra alternativt 
på annat sätt fortsätta alla de gemensamma verksamheter som Regionför-
bundet idag ansvarar för. 
 
Olika beslut behöver därför tas fortlöpande.  
 
Regionens samverkansråd är ett organ för information, samråd och sam-
verkan mellan Region Jämtland Härjedalen och Bergs, Bräcke, Härjeda-
lens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre samt Östersunds kommuner i 
frågor som är av gemensamt intresse och som anges nedan. 
 
Till samverkansrådet kan adjungeras representanter för andra myndig-
heter som länsstyrelse, Mittuniversitetet, arbetsförmedlingen och försäk-
ringskassan. 
 
Samverkansrådets uppgifter är att: 
-  samordna de regionala utvecklingsfrågorna med de kommunala frågor 

som har ett regionalt intresse. 
 
- initiera samverkan för att utveckla och effektivisera den regionala ut-

vecklingsverksamheten samt diskutera frågor inom hälso- och sjuk-
vården som inte kan eller ska lösas i andra samverkansorgan.  

 
- vara ett forum för omvärlds- och intressebevakning. 
 
Samverkansrådet ska behandla frågor om regionalt utvecklingsprogram, 
länstransportplan, regionalt tillväxtprogram, kollektivtrafik, regional kul-
turpolitik, folkhälsa och gemensamma EU-frågor. 
 
Andra frågor kan väckas av regionen eller kommunerna. 
 
Samverkansrådet har möjlighet att yttra sig i nämnda frågor och i ärenden 
om medfinansiering av projekt och prioritering av EU:s fondmedel inför 
beslut i regionala utvecklingsnämnden eller regionfullmäktige. 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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§ 152 forts. Dnr 2014.189 103 

 
Kommunchefen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1.  Tillsammans med Jämtlands läns landsting, Bergs, Bräcke, Härjedalens, 

Krokoms, Ragunda, Åre och Östersunds kommuner bilda Regionens 
samverkansråd. 

 
2. Reglemente för Regionens samverkansråd antas. 
 
3. Besluten gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands 

läns landsting ska få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt la-
gen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 

 
Yrkande 

Ordförande redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med kommunchefens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1.  Strömsunds kommun bildar tillsammans med Jämtlands läns lands-
ting, Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Åre och Ös-
tersunds kommuner Regionens samverkansråd. 

 
2. Reglemente för Regionens samverkansråd antas. Bilaga 
 
3. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands 

läns landsting ska få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt la-
gen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 

 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 153 Dnr 2014.189 103 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten 

Länets kommuner och Jämtlands läns landsting har gemensamt beslutat 
att bilda en region från och med den 1 januari 2015. 
 
Ett omfattande arbete pågår för att till regionen kunna överföra alternativt 
på annat sätt fortsätta alla de gemensamma verksamheter som Regionför-
bundet idag ansvarar för. 
 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län organiseras inom 
Region Jämtland Härjedalen.  
 
Region Jämtland Härjedalen övertar hela kostnadsansvaret för kollektiv-
trafiken genom en skatteväxling från kommunerna till landstinget.  
 
Nivån på skatteväxlingen beräknas utifrån nu kända förhållanden i SKL:s 
prognoser i cirkulär 14:02, Landstingets ekonominytt 17/13 och Länstra-
fikens budget 2015. Beräkningen innebär att skatteväxling ska göras på 35 
öre. 
 
Samråd mellan kommunerna och regionen om kollektivtrafik sker genom 
Regionens samverkansråd. 
 
Kommunchefen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län organiseras inom 
Region Jämtland Härjedalen.  

2. Region Jämtland Härjedalen övertar hela kostnadsansvaret för kollek-
tivtrafiken genom en skatteväxling från kommunerna till landstinget.  

3. Nivån på skatteväxlingen beräknas utifrån nu kända förhållanden i 
SKL:s prognoser i cirkulär 14:02, Landstingets ekonominytt 17/13 och 
Länstrafikens budget 2015. Beräkningen innebär att skatteväxling ska 
göras på 35 öre. 

4. Samråd mellan kommunerna och regionen om kollektivtrafik sker ge-
nom Regionens samverkansråd. 

 
Besluten gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands 
läns landsting ska få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 
 
 
 

Justering (sign) 
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§ 153 forts. Dnr 2014.189 103 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med kommunchefens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län organiseras inom 
Region Jämtland Härjedalen.  

 
2. Region Jämtland Härjedalen övertar hela kostnadsansvaret för kollek-

tivtrafiken genom en skatteväxling från kommunerna till landstinget.  
 
3. Nivån på skatteväxlingen beräknas utifrån nu kända förhållanden i 

SKL:s prognoser i cirkulär 14:02, Landstingets ekonominytt 17/13 och 
Länstrafikens budget 2015. Beräkningen innebär att skatteväxling ska 
göras på 35 öre. 

 
4. Samråd mellan kommunerna och regionen om kollektivtrafik sker ge-

nom Regionens samverkansråd. 
 
5. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands 

läns landsting ska få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt la-
gen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

 
_____  
 
 
 

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 154 

Delegationsbeslut 

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut §§ 85-112/2014. 
 
 
b) Utredningschef Stig Willmans delegationsbeslut om parkeringstillstånd 
(nr 16-18/2014). 
 
 
c) Lönechef Carina Wiiks delegationsbeslut om tjänstepension och ålders-
pension enligt KAP-KL eller PFA (nr 20-108) 
 
 
d) Lönechef Carina Wiiks delegationsbeslut om ålderslivränta enligt (L) 
PAK eller PA-KL (nr 9-20) 
 
 
e) Lönechef Carina Wiiks delegationsbeslut om kommunal bruttopension 
nr (1-2) 
 
 
f) Lönechef Carina Wiiks delegationsbeslut om att utbetalning av pension 
upphör nr (1-16) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 155 

Delgivningar 

a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
Budget 2014  300 000:- 
Anvisat t.o.m § 124/2014 121 000:- 

Kvarstår  179 000:- 
 
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
Budget 2014   1 500 000:- 
Anvisat t.o.m. § 124/2014 879 000 :- 

Kvarstår  621 000:- 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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