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§ 276 
 
Tillägg i föredragningslistan 

Följande ärenden läggs till i föredragningslistan: 
 
• Inrättande av en tjänst som bredbandssamordnare 

 
• Ansökan från Fjällsjö Framtid om ekonomiskt stöd för 2015 

 
• Yttrande till Bergsstaten över ansökan om undersökningstillstånd Blåsjön 

Syd nr 2 
 

Ärendena behandlas efter punkt 24 i föredragningslistan. 
 
_____  

  

Justering (sign)  
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§ 277 

Information om Serviceprogrammet 

Li Engström Hedberg Länsstyrelsen, informerar om Serviceprogrammet i 
Jämtlands län och projektet ”Främjad serviceförsörjning”.  
 
En ökad rörlighet, nya bosättningsmönster och ändrade köpbeteenden i 
samhället har satt serviceplaneringen i nytt perspektiv.  
 
Inom ramen för projektet finns utbildning för servicegivare, metodutveck-
ling och processledning för strategisk serviceplanering på kommunal nivå.   
 
_____  
 

  

Justering (sign)  
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§ 278 Dnr 2014.392 840 

Ägardirektiv för Jämtland Härjedalen Turism  

Skrivelse har inkommit från Jämtland Härjedalen Turism om att de tagit 
fram ett nytt förslag på ägardirektiv. Dessa är nu ute på remiss. 
 
Yrkande 

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

Strömsunds kommun har inte några synpunkter på ägardirektiven. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Jämtland Härjedalen Turism 
Strömsund Turism 
  

  

Justering (sign)  
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§ 279 Dnr 2014.308 373 

Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid 
Stamåsen, Sollefteå och Strömsunds kommuner 

Miljöprövningsdelegationens begäran om beslut avseende tillstyrkan för 
Vindpark Stamåsen, Sollefteå och Strömsunds kommuner.  
 
Enligt 16 kap 4 § miljöbalken får tillstånd för vindpark endast ges om 
kommunen tillstyrkt ansökan. Tillstyrkan gäller platsens lämplighet utifrån 
kommunens planmonopol. I aktuellt ärende ska kommunen ta ställning till 
huruvida den planerade vindparken, enligt ansökan, är lämplig mark-
användning. I ställningstagandet är kommunens översiktsplan och för-
djupade översiktsplan för vindbruk vägledande. Det är dock de om-
ständigheter som råder vid varje enskilt fall som ska avgöra kommunens 
beslut om tillstyrkan. Frågor som rör parkens utformning, vilka skydds-
avstånd till olika intressen som ska gälla, eller villkor som begränsar parkens 
omgivningspåverkan är en fråga för miljöprövningen där kommunen (miljö- 
och byggnämnden) är remissinstans. 
 
Vindparken Stamåsen har tillstånd enligt miljöbalken, Miljödomstolen mål 
nr M 42-10 från den 21 december 2010. Kommunstyrelsen tillstyrkte etable-
ringen vid tillståndsprövningen, se beslut från den 18 augusti 2009 § 215. 
Vid tidpunkten för beslut om tillstyrkan var frågan om hinderbelysning cen-
tral. Kommunstyrelsen villkorade sin tillstyrkan att gälla endast om högin-
tensivt vitt blinkande ljus inte tilläts. Miljöprövningsdelegationen medde-
lade Strömsunds kommun att det inte var möjligt att villkora tillstyrkan utan 
parkens utformning skulle ingå i miljöprövningen. I gällande beslut framgår 
att vindkraftverkens totalhöjd ej får överstiga 172,5 m. Något villkor som 
förbjuder hinderbelysning bestående av högintensivt vitt blinkande ljus 
finns inte. Däremot finns det villkor som gör gällande att hinderbelysningen 
ska avskärmas, så att ingen ljusstråle träffar marken inom 5 km från vind-
kraftverken. Sökanden har under byggfasen av vindparkerna Ögonfägnaden 
och Stamåsen hävdat att avskärmning på det sättet är praktiskt ogenomför-
bart. Sökanden har inte i aktuellt ärende eller i andra ändringstillstånd be-
gärt att få detta villkor ändrat. 
 
Ärendet rör en ansökan om ändringstillstånd. Sökanden vill få tillstånd att 
bygga vindkraftverk med totalhöjd om maximalt 220 m. Övriga villkor i till-
ståndet ska lämnas oförändrade enligt sökandens yrkande.  
 

  

Justering (sign)  
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§ 279 forts. 
 
Yrkande 

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

Strömsunds kommun beslutar att inte tillstyrka ändringstillståndet. 
 
Stamåsens Vindpark är sedan tidigare tillståndsgiven enligt miljöbalken. 
Tillstyrkan gäller endast om högre vindkraftverk kan antas vara lämplig 
markanvändning eller inte. Sökanden ansöker även om större rotordiameter. 
Högre vindkraftverk kommer att synas mer i landskapet. Större rotordiame-
ter medför en långsammare rotationshastighet på vingarna. Det faktum att 
Stamåsens vindpark kommer att ha två olika storlekar på vindkraftverken 
som dessutom står blandade med varandra medför att parken inte ges ett 
enhetligt intryck. En blandning av olika typer av vindkraftverk som dessu-
tom skiljer sig markant i storlek och rotationshastighet på vingarna gör att 
störningen blir större än om parken har ett mer enhetligt intryck. Exempel 
från Raftsjöhöjden visar att en blandning av olika typer med vindkraftverk 
med olika höjder och rotationshastigheter på vingarna ger ett oroligt intryck. 
 
Bedömningen av lämplig markanvändning tar sitt ursprung i planering av 
den fysiska miljön. Stora byggnader såsom vindkraftverk påverkar den fy-
siska miljön varför aktuellt ändringstillstånd är en fråga om markanvänd-
ning. Ändringstillståndet kommer att medföra en möjlighet att bygga större 
vindkraftverk (27 % högre) än de som redan finns i området och som befint-
ligt tillstånd medger. Strömsunds kommun anser förändringen är så pass 
stor att hela områdets karaktär kommer att förändras.  
 
Det befintliga tillståndet är ett avsteg från den fördjupade översiktsplanen 
som förutsatte vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 150 m. Den an-
sökta ändringen innebär nästan 50 % större vindkraftverk än de som planen 
avsåg. Den ansökta ändringen medför ett oacceptabelt avsteg från planen 
varför kommunen inte tillstyrker ändringstillståndet. 
 
Sökanden har inte kunnat ange någon vindpark eller enstaka vindkraftverk i 
Sverige som redan finns byggda i den storlek som ändringstillståndet gäller. 
Kommunen kan därmed inte göra en egen bedömning huruvida den an-
sökta ändringen kommer att påverka omgivningen.   

  

Justering (sign)  
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§ 279 forts. 
 
Statkraft SCA Vind AB har inte visat att den planerade ändringens påverkan 
på buller, skuggning och landskapsbild har den ringa omfattning som påstås 
i ansökningshandlingarna. Kommunen vill i dagsläget inte tillsyrka änd-
ringstillståndet då osäkerheten kring omgivningspåverkan är så stor. 
 
Tillstånd enligt miljöbalken kan vägras någon som bryter mot tidigare till-
stånd. Då Statkraft SCA Vind AB inte följer meddelade tillstånd för Stamå-
sens och Ögonfägnadens vindparker (villkor 6) bör inte något nytt tillstånd 
meddelas innan bolaget följer de villkor som finns i dessa tillstånd. Även om 
frågan om tillstånd eller inte ligger på Miljöprövningsdelegationen anser 
kommunen att det inte är lämpligt att tillstyrka ett ändringstillstånd då bo-
laget inte följer gällande villkor. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Miljöprövningsdelegationen 
Miljö- och byggnämnden 
 
 
  

Justering (sign)  
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§ 280 Dnr 2014.296  373 
 
Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid 
Ögonfägnaden, Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommuner 

Miljöprövningsdelegationens begäran om beslut avseende tillstyrkan för 
Vindpark Ögonfägnaden, Ragunda, Sollefteå och Strömsunds kommuner. 
 
Enligt 16 kap 4 § miljöbalken får tillstånd för vindpark endast ges om 
kommunen tillstyrkt ansökan. Tillstyrkan gäller platsens lämplighet utifrån 
kommunens planmonopol. I aktuellt ärende ska kommunen ta ställning till 
huruvida den planerade vindparken, enligt ansökan, är lämplig mark-
användning. I ställningstagandet är kommunens översiktsplan och för-
djupade översiktsplan för vindbruk vägledande. Det är dock de omständlig-
heter som råder vid varje enskilt fall som ska avgöra kommunens beslut om 
tillstyrkan. Frågor som rör parkens utformning, vilka skyddsavstånd till 
olika intressen som ska gälla, eller villkor som begränsar parkens omgiv-
ningspåverkan är en fråga för miljöprövningen där kommunen (miljö- och 
byggnämnden) är remissinstans. 
 
Vindparken Ögonfägnaden har tillstånd enligt miljöbalken, Miljööverdom-
stolen mål nr M 825-11 från den 23 november 2011. Kommunstyrelsen till-
styrkte etableringen vid tillståndsprövningen, se beslut från den 18 augusti 
2009, § 216. Vid tidpunkten för beslut om tillstyrkan var frågan om hinder-
belysning central. Kommunstyrelsen villkorade sin tillstyrkan att gälla end-
ast om högintensivt vitt blinkande ljus inte tilläts. Miljöprövningsdelegat-
ionen meddelade Strömsunds kommun att det inte var möjligt att villkora 
tillstyrkan utan parkens utformning skulle ingå i miljöprövningen. I gäl-
lande beslut framgår att vindkraftverkens totalhöjd ej får överstiga 172,5 m. 
Något villkor som förbjuder hinderbelysning bestående av högintensivt vitt 
blinkande ljus finns inte. Däremot finns det villkor som gör gällande att hin-
derbelysningen ska avskärmas, så att ingen ljusstråle träffar marken inom 5 
km från vindkraftverken. Sökanden har under byggfasen av vindparkerna 
Ögonfägnaden och Stamåsen hävdat att avskärmning på det sättet är prak-
tiskt ogenomförbart. Sökanden har inte i aktuellt ärende eller i andra änd-
ringstillstånd begärt att få detta villkor ändrat. 
 
Ärendet rör en ansökan om ändringstillstånd. Sökanden vill få tillstånd att 
bygga vindkraftverk med totalhöjd om maximalt 220 m. Övriga villkor i till-
ståndet ska lämnas oförändrade enligt sökandens yrkande.  

  

Justering (sign)  
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§ 280 forts. 
 
Yrkande 

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

Strömsunds kommun beslutar att inte tillstyrka ändringstillståndet. 
 
Ögonfägnadens Vindpark är sedan tidigare tillståndsgiven enligt miljöbal-
ken. Tillstyrkan gäller endast om högre vindkraftverk kan antas vara lämp-
lig markanvändning eller inte. Sökanden ansöker även om större rotordia-
meter. Högre vindkraftverk kommer att synas mer i landskapet. Större ro-
tordiameter medför en långsammare rotationshastighet på vingarna. Det 
faktum att Ögonfägnadens vindpark redan har byggda vindkraftverk med 
en totalhöjd på 171,5 m medför att vindparken inte kommer att få ett enhet-
ligt intryck. En blandning av olika typer av vindkraftverk som skiljer sig 
markant i storlek och rotationshastighet på vingarna gör att störningen blir 
större än om vindparken har ett mer enhetligt intryck. Exempel från Raftsjö-
höjden visar att en blandning av olika typer med vindkraftverk med olika 
höjder och rotationshastigheter på vingarna ger ett oroligt intryck. 
 
Bedömningen av lämplig markanvändning tar sitt ursprung i planering av 
den fysiska miljön. Stora byggnader såsom vindkraftverk påverkar den fy-
siska miljön varför aktuellt ändringstillstånd är en fråga om markanvänd-
ning. Ändringstillståndet kommer att medföra en möjlighet att bygga större 
vindkraftverk (27 % högre) än de som redan finns i området och som befint-
ligt tillstånd medger. Strömsunds kommun anser förändringen är så pass 
stor att hela områdets karaktär kommer att förändras.  
 
Det befintliga tillståndet är ett avsteg från den fördjupade översiktsplanen 
som förutsatte vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 150 m. Den an-
sökta ändringen innebär nästan 50 % större vindkraftverk än de som planen 
avsåg. Den ansökta ändringen medför ett oacceptabelt avsteg från planen 
varför kommunen inte tillstyrker ändringstillståndet. 
 
Sökanden har inte kunnat ange någon vindpark eller enstaka vindkraftverk i 
Sverige som redan finns byggda i den storlek som ändringstillståndet gäller. 
Kommunen kan därmed inte göra en egen bedömning huruvida den an-
sökta ändringen kommer att påverka omgivningen.   

  

Justering (sign)  
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§ 280 forts. 
 
Statkraft SCA Vind AB har inte visat att den planerade ändringens påverkan 
på buller, skuggning och landskapsbild har den ringa omfattning som påstås 
i ansökningshandlingarna. Kommunen vill i dagsläget inte tillsyrka änd-
ringstillståndet då osäkerheten kring omgivningspåverkan är så stor. 
 
Tillstånd enligt miljöbalken kan vägras någon som bryter mot tidigare till-
stånd. Då Statkraft SCA Vind AB inte följer meddelade tillstånd för Stamå-
sens och Ögonfägnadens vindparker (villkor 6) bör inte något nytt tillstånd 
meddelas innan bolaget följer de villkor som finns i dessa tillstånd. Även om 
frågan om tillstånd eller inte ligger på Miljöprövningsdelegationen anser 
kommunen att det inte är lämpligt att tillstyrka ett ändringstillstånd då bo-
laget inte följer gällande villkor. 

_____  
 
Beslutsexpediering 
Miljöprövningsdelegationen 
Miljö- och byggnämnden 
 

  

Justering (sign)  
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§ 281 Dnr 2014.295 373 

Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid 
Bodhögarna, Ragunda och Strömsunds kommuner 

Miljöprövningsdelegationens begäran om beslut avseende tillstyrkan för 
Vindpark Bodhögarna, Ragunda och Strömsunds kommuner.  
 
Enligt 16 kap 4 § miljöbalken får tillstånd för vindpark endast ges om 
kommunen tillstyrkt ansökan. Tillstyrkan gäller platsens lämplighet utifrån 
kommunens planmonopol. I aktuellt ärende ska kommunen ta ställning till 
huruvida den planerade vindparken, enligt ansökan, är lämplig mark-
användning. I ställningstagandet är kommunens översiktsplan och för-
djupade översiktsplan för vindbruk vägledande. Det är dock de omständlig-
heter som råder vid varje enskilt fall som ska avgöra kommunens beslut om 
tillstyrkan. Frågor som rör parkens utformning, vilka skyddsavstånd till 
olika intressen som ska gälla, eller villkor som begränsar parkens omgiv-
ningspåverkan är en fråga för miljöprövningen där kommunen (miljö- och 
byggnämnden) är remissinstans. 
 
Vindparken Bodhögarna har tillstånd enligt miljöbalken, Miljööverdomsto-
len mål nr M 847-11 från den 25 november 2011. Kommunstyrelsen till-
styrkte etableringen vid tillståndsprövningen, se beslut från den 18 augusti 
2009, § 217. Vid tidpunkten för beslut om tillstyrkan var frågan om hinder-
belysning central. Kommunstyrelsen villkorade sin tillstyrkan att gälla end-
ast om högintensivt vitt blinkande ljus inte tilläts. Miljöprövningsdelegat-
ionen meddelade Strömsunds kommun att det inte var möjligt att villkora 
tillstyrkan utan parkens utformning skulle ingå i miljöprövningen. I gäl-
lande beslut framgår att vindkraftverkens totalhöjd ej får överstiga 172,5 m. 
Något villkor som förbjuder hinderbelysning bestående av högintensivt vitt 
blinkande ljus finns inte. Däremot finns det villkor som gör gällande att hin-
derbelysningen ska avskärmas, så att ingen ljusstråle träffar marken inom 5 
km från vindkraftverken. Sökanden har under byggfasen av vindparkerna 
Ögonfägnaden och Stamåsen hävdat att avskärmning på det sättet är prak-
tiskt ogenomförbart. Sökanden har inte i aktuellt ärende eller i andra änd-
ringstillstånd begärt att få detta villkor ändrat. 
 
Ärendet rör en ansökan om ändringstillstånd. Sökanden vill få tillstånd att 
bygga vindkraftverk med totalhöjd om maximalt 220 m. Övriga villkor i till-
ståndet ska lämnas oförändrade enligt sökandens yrkande.  

  

Justering (sign)  
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§ 281 forts. 
  
Yrkande 

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

Strömsunds kommun beslutar att inte tillstyrka ändringstillståndet. 
 
Bodhögarnas Vindpark är sedan tidigare tillståndsgiven enligt miljöbalken. 
Tillstyrkan gäller endast om högre vindkraftverk kan antas vara lämplig 
markanvändning eller inte. Sökanden ansöker även om större rotordiameter. 
Högre vindkraftverk kommer att synas mer i landskapet. Större rotordiame-
ter medför en långsammare rotationshastighet på vingarna. Det faktum att 
Bodhögarnas vindpark kommer att synas i samma blickfång som andra re-
dan byggda vindkraftverk medför att området totalt sett inte ges ett enhet-
ligt intryck. En blandning av olika typer av vindkraftverk som dessutom 
skiljer sig markant i storlek och rotationshastighet på vingarna gör att stör-
ningen blir större än om närliggande parker har ett mer enhetligt intryck. 
 
Bedömningen av lämplig markanvändning tar sitt ursprung i planering av 
den fysiska miljön. Stora byggnader såsom vindkraftverk påverkar den fy-
siska miljön varför aktuellt ändringstillstånd är en fråga om markanvänd-
ning. Ändringstillståndet kommer att medföra en möjlighet att bygga större 
vindkraftverk (27 % högre) än de som redan finns i området och som befint-
ligt tillstånd medger. Strömsunds kommun anser förändringen är så pass 
stor att hela områdets karaktär kommer att förändras.  
 
Det befintliga tillståndet är ett avsteg från planen som förutsatte vindkraft-
verk med en totalhöjd på maximalt 150 m. Den ansökta ändringen innebär 
nästan 50 % större vindkraftverk än de som ”Kommunsens fördjupade över-
siktsplan för vindbruk södra delen” avsåg. Den ansökta ändringen medför 
ett oacceptabelt avsteg från planen varför kommunen inte tillstyrker änd-
ringstillståndet. 
 
Sökanden har inte kunnat ange någon vindpark eller enstaka vindkraftverk i 
Sverige som redan finns byggda i den storlek som ändringstillståndet gäller. 
Kommunen kan därmed inte göra en egen bedömning huruvida den an-
sökta ändringen kommer att påverka omgivningen.   

  

Justering (sign)  
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§ 281 forts. 
 
Statkraft SCA Vind AB har inte visat att den planerade ändringens påverkan 
på buller, skuggning och landskapsbild har den ringa omfattning som påstås 
i ansökningshandlingarna. Kommunen vill i dagsläget inte tillsyrka änd-
ringstillståndet då osäkerheten kring omgivningspåverkan är så stor. 
 
Tillstånd enligt miljöbalken kan vägras någon som bryter mot tidigare till-
stånd. Då Statkraft SCA Vind AB inte följer meddelade tillstånd för Stamå-
sens och Ögonfägnadens vindparker (villkor 6) bör inte något nytt tillstånd 
meddelas innan bolaget följer de villkor som finns i dessa tillstånd. Även om 
frågan om tillstånd eller inte ligger på Miljöprövningsdelegationen anser 
kommunen att det inte är lämpligt att tillstyrka ett ändringstillstånd då bo-
laget inte följer gällande villkor. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Miljöprövningsdelegationen 
Miljö- och byggnämnden 
 
  

  

Justering (sign)  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 282 Dnr 2012.07  292 

Nybyggnation av idrottshall i Strömsund 

Arbetet med planering för nybyggnation av idrottshall i Strömsund fort-
sätter. Kommunfullmäktige fattade vid mötet i november beslut, dock utan 
att ange nivåer, om borgensåtagande och långsiktigt hyresavtal för idrotts-
hallen. 
 
IFK Strömsund har vid extra årsmöte i oktober beslutat att bemyndiga hu-
vudstyrelsen att bilda ett helägt bolag för att bygga, äga och driva en ny id-
rottshall, samt att ingå erforderliga avtal. Arbete pågår för att säkerställa fö-
retagens intresse. 
 
För projektledning, slutprojektering, och upphandling behöver föreningen 
resurser och fackkompetens. Detta är en naturlig del i en byggprocess varför 
del av tidigare avdelade investeringsmedel kan nyttjas för detta. 
 
Kommunchefen föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta att IFK Ström-
sund tilldelas medel motsvarande en 50 % tjänst under 1 år för projektled-
ning, slutprojektering av idrottshall och upphandling. Medel tas från tidi-
gare avdelade investeringsmedel för idrottshall. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2014 att ärendet skulle åter-
remitteras till arbetsutskottet för komplettering av beloppet. 
 
Dialogen med IFK har i dagsläget inte kunnat ge ett exakt belopp då någon 
person ännu inte är anställd. För tids vinnande föreslås att IFK tilldelas ett 
belopp men utbetalning sker efterhand 
 
Kommunchefen föreslår att IFK Strömsund tilldelas maximalt 400 000 kro-
nor för projektledning, slutprojektering av idrottshall och upphandling. Me-
del tas från tidigare avdelade investeringsmedel för idrottshall. Utbetalning 
sker efter kvartalsvis redovisning.  
 
Yrkande 

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

  

Justering (sign)  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 282  
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. IFK Strömsund tilldelas maximalt 400 000 kronor för projektledning, slut-
projektering av idrottshall och upphandling. 
 

2. Medel tas från tidigare avdelade investeringsmedel för idrottshall. 
 

3. En första utbetalning på 100 000 kronor görs och därefter sker utbetalning 
kvartalsvis efter redovisning. 
 

_____  
 

 
Beslutsexpediering 
IFK Strömsund 
Ekonomi 
 
 
 
 
 

  

Justering (sign)  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 283 Dnr 2014.397 814  

Ansökan om driftbidrag till skoterleder 

Skrivelse har inkommit från skoteralliansen. 
 
Strömsunds skoterallians bildades år 2004. Alliansens medlemmar består av 
samtliga 17 skoterklubbar i kommunen. Sammantaget har klubbarna ca 
3 000 aktiva och stödmedlemmar. 
 
Syftet med alliansen är att för medlemsklubbarnas räkning arbeta med 
finansieringsfrågor, ledkartor, utveckling av skoterlederna och säkerhets- 
och utbildningsfrågor. 
 
Ett ledsystem av god kvalitet skapar god säkerhet, minskar okynnesåkning-
en m.m. 
 
Arbetet med att underhålla de ca 165 mil skoterleder som alliansens klubbar 
ansvarar för bedrivs uteslutande av engagerade medlemmar i klubbarna. 
Arbetet bedrivs många gånger med egna skotrar och annan utrustning. Det 
läggs tusentals timmar om året i helt ideellt arbete på lederna. 
 
Alla klubbar har stora investeringsbehov för att klara av att sköta och för-
bättra lederna.  
 
Klubbarna får inga andra drifts- eller aktivitetsbidrag från något håll. 
 
Skoteralliansen ansöker därför om 200 000 kronor i bidrag för säsongen 
2014/2015. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Skoteralliansen beviljas 200 000 kronor i bidrag. 

 
2. Medel anvisas ur utvecklingspotten. 
 

  

Justering (sign)  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 283 forts. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Malin Axelsson (s) i handläggningen av ärendet. 
_____  

Beslutsexpediering 
Skoteralliansen 
Ekonomi 

 
  

Justering (sign)  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 284 Dnr 2014.343 805 

Ansökan om bidrag till ”Träffpunkt Galleri katten” 

Strömsunds konstforum ansöker om bidrag med 15 000 kronor för att ut-
veckla mötesplatsen ”Träffpunkt Galleri katten”. 
 
De säger i ansökan att de har investerat i material och lokaler för att skapa 
bättre möjligheter för nya svenskar att kunna träffa andra och därmed ut-
veckla sitt språk. De har också tagit emot personer som av olika anledning 
behöver praktikplatser och anpassade arbeten. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens erfarenhet är att Strömsunds konst-
forums verksamhet under flera år och på olika sätt bidrar till att främja 
mångfalden och öka olika människors möjligheter till deltagande i arbets- 
och samhällsliv. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag till beslut: 
 
1. Strömsunds konstforum beviljas 15 000 kronor i bidrag för att utveckla 

mötesplatsen ”Träffpunkt Galleri katten”. 
 
2. Medel anvisas från framtids- och utvecklingsförvaltningen. 

 
Yrkande 

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

1. Strömsunds konstforum beviljas 15 000 kronor i bidrag för att utveckla 
mötesplatsen ”Träffpunkt Galleri katten”. 

 
2. Medel anvisas från framtids- och utvecklingsförvaltningen. 

 
_____  

 
Beslutsexpediering 
Strömsunds konstforum 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 

  

Justering (sign)  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 285 Dnr 2014.376 003 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2015 

Kommunfullmäktige har fastställt ett reglemente för kommunens interna 
kontroll.  Varje styrelse och nämnd har skyldighet att inom sitt verksam-
hetsområde se till att den interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig. 
 
Enligt de kompletterande riktlinjerna ska förvaltningen under fjärde kvarta-
let upprätta ett förslag till plan för den interna kontrollen under kommande 
kalenderår. Planen ska fastställas av verksamhetsansvarig styrelse/nämnd. 
 
Ett förslag till internkontrollplan för kommunstyresen 2015 är upprättat i 
samarbete med förvaltningscheferna för framtids- och utvecklingsförvalt-
ningen, kommunledningsförvaltningen och teknik- och serviceförvaltning-
en. 
 
Verksamhetscontrolern föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa in-
ternkontrollplanen. 
 
Yrkande 

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

Internkontrollplanen fastställs. Bilaga 
 
_____  
 

  

Justering (sign)  



Internkontrollplan    Nämnd/styrelse: Kommunstyreslen 
År: 2015   Upprättad datum: 2014-11-06 

Process /rutin/system  Kontrollmoment  Kontrollansvarig  Frekvens  Metod  Rapportering 
till  

 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 
Utveckling av lärlings-
utbildning på Hjalmar 
Strömerskolan 

Genomförande av 
utvecklingsinsatser och 
start av utbildning  

Förvaltningschef 
FUF 

Två gånger per år  
 
KSAU den 19/5 
och den 5/11 

Sammanställning av 
process och resultat 

KSAU, KS 

Förstelärarreformen Reformens 
genomförande i 
verksamheten  

Förvaltningschef 
FUF 

Två gånger per år 
 
KSAU den 19/5 
och den 5/11 

Sammanställning av 
uppnådda resultat 

KSAU, KS 

Certifiering enligt GWO för 
Vindkraftsutbildningen  
 
GWO är en internationell 
standard för säkerhetsarbeten 
på hög höjd 

Användning och 
uppdatering i 
verksamheten 

Förvaltningschef 
FUF 

Två gånger per år 
 
KSAU den 19/5 
och den 5/11 

Redovisning av hur 
GWO används i 
utbildningen och 
rutinerna 
uppdateras  

KSAU, KS 

 
Kommunledningsförvaltningen 
 
Kommunstyrelsens 
handlingsplan utifrån 
CEMRs deklaration för 
jämställdhet 

Att aktiviteterna i 
planen har genomförts 
 
KS 2014-06-17 § 157 

Verksamhets-
controler 

En gång per år  
 
KSAU den 19/5  

Skriftlig rapport KSAU, KS 



Internkontrollplan    Nämnd/styrelse: Kommunstyreslen 
År: 2015   Upprättad datum: 2014-11-06 

Arbetsmarknadenheten Uppbyggnaden av 
enheten 

Personalchef Två gånger per år  
 
KSAU den 19/5 och 
den 5/11 

Skriftlig 
lägesrapport 

KSAU, KS 

Kommunstyrelsens beslut Uppföljning av i vilken 
utsträckning som KS 
beslut har verkställts 

Kommun-
sekreterare 

Två gånger per år  
 
KSAU den 19/5 
och den 5/11 

Skriftlig samman-
ställning  

KSAU, KS 
 

 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Färdtjänst Införande av färdtjänst 

i egen regi 
Färdtjänst-
handläggare 

Två gånger per år  
 
KSAU den 19/5 
och den 5/11 

Skriftlig 
lägesrapport 

KSAU, KS 

Byte av vägbelysning Energiförbrukning Gatu- och 
markansvarig 

En gång per år  
 
KSAU den 19/5 

Förbrukning hela 
2014 jämfört med 
hela 2013 samt 
förbrukning tertial 1 
2015 jämfört med 
samma tertial 2014 

KSAU, KS 

Kost Elevers nöjdhet med 
maten som levereras 
från Vattudalsköket 

Områdeschef 
produktion 

En gång per år 
 
KSAU den 19/5 

Resultat i BUFs 
elev- och föräldra-
enkät läsåret 
2014/2015 jämfört 
med samma enkät 
föregående läsår 

KSAU, KS 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 286 Dnr 2014.369 026 

Revisionsrapport – sjukfrånvaro och rehabilitering 

Revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning avseende 
kommunens arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunens arbete med sjukfrån-
varo och rehabilitering endast i vissa delar bedrivs på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt. 
 
Yrkande 

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

Personalchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen upprätta ett förslag 
till yttrande över revisonsrapporten. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Personalchefen  
 
 

  

Justering (sign)  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 287 Dnr 2014.381 105 

Ansökan om medfinansiering till projekt Landsbygdens  
Science park 

Skrivelse har inkommit från Akademi Norrs Direktion. 
 
Akademi Norrs Direktion har beslutat att gå ut med en förfrågan till med-
lemskommunerna om medfinansiering av det planerade projektet ”Lands-
bygdens Science park”. 
 
Akademi Norr har under två år genomfört en förstudie och målsättningen är 
att under våren 2015 lämna in en ansökan till Regionala fonden om ett ge-
nomförandeprojekt. 
 
De önskar en avsiktsförklaring från respektive kommun om de är intresse-
rade av att medfinansiera projektet eller inte. För Strömsunds kommun in-
nebär det 31 250 kronor för 2015, 62 500 kronor för 2016 och 62 500 kronor 
för 2017. 
 
Yrkande 

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

1. Strömsunds kommun ställer sig positiv till en medfinansiering av pro-
jektet. 

 
2. Under förutsättning att projektet godkänns finansieras kostnaderna ur 

utvecklingspotten respektive år, 31 250 kronor för 2015, 62 500 kronor för 
2016 och 62 500 kronor för 2017. 
 

_____  
 
Beslutsexpediering 
Akademi Norr 
 
 

  

Justering (sign)  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 288 2013.389 770 

Flytt av hälsocentral i Gäddede 

Hälsocentralen i ligger någon kilometer utanför centrala Gäddede. 
Frågan om flytt av hälsocentralens verksamhet in till samhället har diskute-
rats vid olika tillfällen och sammanhang. Den 20 augusti 2013 beslutade 
kommunstyrelsen om att tillsätta en utredning som skulle belysa konse-
kvenserna av en flytt till Forsgårdens lokaler. Med anledning av detta har 
flera skrivelser inkommit till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2014 följande: 
 
1. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att skriftligt redovisa ut-

redningen av en eventuell flytt av hälsocentralen i Gäddede samt beakta 
skrivelserna som inkommit. 

 
2. Skrivelsen från Frostvikens S-förening skickas till Strömsunds Hyresbo-

städer AB:s styrelse som tillsammans med närvårdsnämnden får utreda 
förutsättningarna för eventuell flytt av hälsocentralen till f.d. kommun-
kontoret i Gäddede. 

 
Skrivelse har nu inkommit från Strömsunds Hyresbostäder AB. Bilaga 
 
Yrkande 

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

Skrivelsen från Strömsunds Hyresbostäder AB överlämans till närvårds-
nämnden för beslut och åtgärd. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Närvårdsnämnden 
Strömsunds Hyresbostäder 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Frostvikens S-förening 
 

  
  

Justering (sign)  
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 289 Dnr 2014.386 805 

Ansökan från Blåsjöns Framtid Ekonomisk förening om bidrag 
till liftsystemet 

Skrivelse har inkommit från Blåsjöns Framtid Ekonomisk förening.  
 
Föreningen driver Blåsjöns Fjällanläggning, Blåsjöns Fjällby och restaurang 
Fjällripan. 
 
Inför säsongen 2015 behöver toppliftens säkerhetssystem gås igenom för att 
stora driftstopp inte ska drabba anläggningen. Fortsatta stopp i 2014 års nivå 
kommer inte gästerna att acceptera. 
 
Föreningen ansöker om 45 000 kronor plus moms för detta. 
 
Yrkande 

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

1. Blåsjöns Framtid Ekonomisk förening beviljas 56 000 kronor i bidrag. 
 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Blåsjöns Framtid Ekonomisk förening 
Ekonomi 
 
  

  

Justering (sign)  
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Sammanträdesdatum 
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§ 290 Dnr 2014.399 805 

Ansökan om marknadsföringsbidrag till Flyktingloppet 2015 

Skrivelse har inkommit från Flyktingloppet. 
 
Flyktingloppet är en skidtävling som går från Nordli i Norge och med mål-
gång i Gäddede. Det arrangeras den 28 och 29 mars och är den 65:e i ord-
ningen.  
 
Det är ca 2 000 deltagare i loppet fördelat på två dagar. Av de tävlande är de 
flesta från Norge. Endast 10 % är från Sverige och det vill man ändra på. 
 
För andra året i rad kommer Flyktingloppet att vara avslutningen på Jemt-
land Ski Tour. Jemtland Ski Tour är en långloppssatsning med fyra andra 
långlopp i länet i en långloppscup. 
 
De ansöker om 20 000 kronor för att marknadsföra loppet bättre för att få fler 
svenska deltagare och fler besökare. 
 
Yrkande 

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

1. Flyktingloppet beviljas 20 000 kronor i bidrag. 

2.  Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring.  
 

_____  

Beslutsexpediering 
Flyktingloppet 
  

  

Justering (sign)  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 291 Dnr 2014.398 849 

Ansökan om marknadsföringsbidrag för Amundsen – the Mid 
Scandinavian Sleddog Race 2015 

Ansökan har inkommit från Jämtlandsfjällens SHK om stöd till rubricerad 
tävling som nu planeras att genomföras för tredje året Strömsund. 
 
Kommunchefen fick vid arbetsutskottet den 3 december i uppdrag att kom-
plettera underlaget och möte med representanter för tävlingsledningen har 
genomförts. 
 
Klubben är medlem i Svenska Draghundsportförbundet som är en av de 70 
idrotter som är anslutna till Riksidrottsförbundet. 
 
Tävlingen förstärker deras profil inom hundsporten och till 2015 års tävling 
är det åkare från nio nationer förutom Sverige anmälda. 
 
Man strävar också att involvera flera olika aktörer och åskådare varför man 
ansöker om 10 000 kronor för marknadsföring. 
 
Genomförandet kräver dock också viss kommunal medverkan/stöd t.ex. 
med spår och plogning samt AVA. 
 
Kommunens stöd avser också därmed finansiering av de egna verksamhet-
ernas arbete för tävlingens genomförande. Uppskattningsvis kan detta bli 
10 000-20 000 kronor 
 
Stödet sker enligt riktlinjer för stöd, marknadsföring och sponsring 
 
Kommunchefens förslag till beslut 

Strömsunds kommun stödjer genomförandet av Mid Scandinavian Sleddog 
Race 2015 enligt följande: 
 
Tjänster motsvarande cirka 20 000 kronor (avser maskiner, personal, m.m.). 
 
Stöd till marknadsföring 10 000 kronor.  
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med kommunchefen förslag samt att medel anvisas ur kommunsty-
relsens konto för marknadsföring. 

  

Justering (sign)  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2014-12-16  26  
     

     
§ 291 forts. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Strömsunds kommun stödjer genomförandet av Mid Scandinavian Sled-
dog Race 2015 enligt följande: 

 
• tjänster motsvarande cirka 20 000 kronor (avser maskiner, personal, m.m.) 
 
• stöd till marknadsföring 10 000 kronor 

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för marknadsföring. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Jämtlandsfjällens SHK 
 
 
 
 
 
  

  

Justering (sign)  
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Sammanträdesdatum 
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§ 292 Dnr 2014.404 612 

Lärlingsutbildning i programutbudet på Hjalmar Strömersko-
lan 
  
Hjalmar Strömerskolan bedriver enligt tidigare beslut ett utvecklingsarbete-
för att kunna erbjuda lärlingsutbildning från höstterminen 2015. Skolverket 
har beviljat utvecklingsmedel för 2014 och en ny ansökan om fortsatta ut-
vecklingsmedel från Skolverket kommer att lämnas in för 2015. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om gymnasieskolans programutbud. För att 
kunna erbjuda lärlingsutbildning på Industritekniska programmet och 
Bygg- och anläggningsprogrammet krävs ett beslut från kommunstyrelsen 
om utökning av det redan befintliga programutbudet som hittills inte omfat-
tar några lärlingsutbildningar. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar att Hjalmar Strömerskolans programutbud utökas med Lärlingsutbild-
ning på Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Han-
dels- och administrationsprogrammet, Industritekniska programmet samt 
Bygg- och anläggningsprogrammet från läsåret 2015/2016. 
 
Yrkande 

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

Hjalmar Strömerskolans programutbud utökas med Lärlingsutbildning på 
Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och 
administrationsprogrammet, Industritekniska programmet samt Bygg- och 
anläggningsprogrammet från läsåret 2015/2016. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
. 

  

Justering (sign)  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 293 Dnr 2014.403 864 

Ansökan om bidrag till produktion av DVD samt publikation 

Leo Brusewitz har gjort dokumentärfilmen ”Min morfar hade en rymd-
hund”. Filmen bygger på Leo Brusewitzs morfar Per Emil Brusewitzs liv 
under den världsomvälvande tiden i början av 1900-talet, i Ryssland och 
Sovjet. 
 
Filmen är ett historiskt dokument över en viktig tid i världshistorien. 
 
Filmen har nu sålts till Sveriges Television för ett antal visningar på TV och 
Svt flow och ska visas på några filmfestivaler. 
 
Leo Brusewitz vill visa filmen och föreläsa om olika ämnen som filmen berör 
och för att kunna göra det behöver han producera 500 DVD-skivor, göra en 
broschyr och affischer. För detta ändamål ansöker han om 8 000 kronor.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ansö-
kan och beslutat att lämna den till kommunstyrelsen. 
 
Yrkande 

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

Kommunstyrelens beslut 

1. Leo Brusewitz erhåller 8 000 kronor i bidrag. 
 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. 
 

3. Exakt omfattning regleras i avtal. 
 

_____  
 
Beslutsexpediering 
Leo Brusewitz 

 
 

  

  

Justering (sign)  
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§ 294 Dnr 2014.408 617 

Förnyelse av överenskommelse om mottagande i särskola 

Kommunerna, gymnasieförbundet och landstinget i Jämtlands län har sedan 
2012 en överenskommelse om rutiner för mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola. 
 
Överenskommelsen sågs under 2013 över och förlängdes till och med 2014. 
En ny översyn har gjorts och ansvariga anser att överenskommelsen ska fin-
nas framöver. För att få en långsiktighet i överenskommelsen kommer den 
nu att få en löptid på tre år. Enligt överenskommelsen ska den gås igenom 
årligen. 
 
Överenskommelsen har tidigare tecknats av Regionförbundet som represen-
tant för kommunerna. 
 
Eftersom Regionförbundet från och med 2015 kommer att ingå i Region 
Jämtland Härjedalen måste i fortsättningen varje kommun teckna överens-
kommelsen. 
 
Primärkommunala nämnden rekommenderar länets kommuner, Jämtlands 
gymnasieförbund och Region Jämtland Härjedalen att teckna ”Överens-
kommelse om länsgemensamma rutiner för mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola i Jämtlands län”. 
 
Yrkande 

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

Strömsunds kommun tecknar ”Överenskommelse om länsgemensamma ru-
tiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola i Jämtlands län” 

_____  

Beslutsexpediering 
Regionförbundet 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
  

Justering (sign)  
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§ 295 Dnr 2014.409 103 

Bildande av ett primärkommunalt samverkansråd från den  
1 januari 2015 

Länets kommuner har under många år haft ett kommunförbund. År 2011 
lades detta ner och verksamheten flyttade över till det nybildade regionför-
bundet. För att kunna fortsätta samverkan i rent primärkommunala frågor 
inrättades en primärkommunal nämnd. Nu efter fyra år inträffar en ny för-
ändring som gör att kommunerna igen måste fundera på hur de ska hantera 
de primärkommunala frågorna. Erfarenheterna från en primärkommunal 
nämnd pekar på att det finns ett fortsatt behov av ett forum för kommuner-
na. 
 
Primärkommunala nämnden har analyserat behovet och kommit fram till att 
det behövs ett samverkansorgan. Samtidigt ser nämnden ingen fördel med 
att bilda ett kommunförbund. Nämnden föreslår därför kommunerna att in-
rätta ett primärkommunalt råd för att hantera primärkommunala frågor och 
samverkansfrågor av regionalt intresse som ska behandlas i Regionens sam-
verkansråd. 
 
Primärkommunala nämnden rekommenderar kommunerna 
 
1.  att från och med 2015-01-01 bilda ett primärkommunalt samverkansråd 
2.  att anta reglementet för primärkommunalt samverkansråd 
3.  att utse en representant till rådet (Östersunds kommun två representan-

ter) 
4. att uppdra åt primärkommunala nämndens ordförande att kalla till första 

mötet 
 
Yrkande 

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

1. Från och med den 1 januari 2015 bildas ett primärkommunalt samver-
kansråd länet. 
 

2. Reglemente för primärkommunalt samverkansråd antas. Bilaga 
 

  

Justering (sign)  
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Sammanträdesdatum 
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§ 295 forts. 

 
3. Strömsunds kommun utser en representant i rådet. 

 
4. Primärkommunala nämndens ordförande får i uppdrag att kalla till 

första mötet. 
 
_____  
 

  

Justering (sign)  



 

1(1) 

 

James Winoy 
Verksamhetsstöd 
Tfn:  063-14 65 85 
E-post:  james.winoy@regionjamtland.se 

2014-11-11 
Dnr: RS/2014-588 

REGLEMENTE FÖR PRIMÄRKOMMUNALT 
SAMVERKANSRÅD 

 
1 
Rådets uppgift är att vara ett forum för samverkan mellan kommunerna i primärkommunala 
frågor samt vara forum för frågor som ska behandlas i Regionens samverkansråd.  
 
Rådet ansvara för BUZ och SocSam och tar fram reglemente för dessa. 
 
2 
Rådet ska bestå av nio ordinarie ledamöter med lika många ersättare, en representant från varje 
kommun utom Östersunds kommun som har två ledamöter.  
 
3 
Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. 
 
4 
Rådet ska träffas minst 8 gånger per år. 
 
5 
Rådet kallar till sig de föredragande man anser sig behöva för att kunna ta beslut i ärenden. 
 
6 
Huvudföredragande utses av en av de ingående kommunerna efter rekommendation av rådet. 
 
7 
Sekreterare för rådet ingår i överenskommelsen med Region Jämtland Härjedalen. 
 
8 
Varje kommun hanterar kostnaderna för sitt deltagande. 
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§ 296 Dnr 2014.411 003 

Ersättning till förtroendevalda 

I kommunens bestämmelser för förtroendevalda saknas beslut om regler för 
ersättning vid övernattning. 
 
Lennart Oscarsson (s) fick i uppdrag att lämna förslag på bestämmelser. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att 
bestämmelserna kompletteras enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

§ 7 i bestämmelserna för förtroendevalda kompletteras med punkt 3 och får 
följande lydelse: 
 
§ 7 Rese- och logiersättningar 
 
1. Resa ersätts till och från bostadsorten. Restid beräknas efter en genom-

snittlig hastighet av 70 km/timme, när bil nyttjas. (Som tidigare) 
 

2. Resa med kollektivt transportmedel ska göras, om så är möjligt. Ersätt-
ning utgår därmed enligt gällande taxor för kollektivtrafiken. (Som tidi-
gare) 
 

3. Förtroendevald som är mantalsskriven i Frostvikens församling kan få 
ersättning för kostnader som uppkommer vid övernattning när de full-
gör sina uppdrag som förtroendevald när uppdragen är förlagda i andra 
delar av kommunen. 

 
_____  
  

Justering (sign)  
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§ 297 Dnr 2014.311, 192 
 
Ansökan om stipendium ur stiftelsen Per Hansson 
 
Elin Högberg, Norråker, ansöker som stipendium ur stiftelsen Per Hansson. 
 
Elin går på Realgymnasiet, Naturbruksprogrammet häst/ridning i Sunds-
vall. 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att Elin Högberg tilldelas 5 000 kronor ur stiftel-
sen Per Hansson. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Elin Högberg tilldelas 5 000 kronor ur stiftelsen Per Hansson 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Elin Högberg 
Ekonomi 
 

  

Justering (sign)  
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§ 298 Dnr 2014.275, 192 
 
Ansökan om stipendium ur stiftelsen Eva och Hedvig Schuster 
 
Samuel Albertsson, Gäddede, ansöker som stipendium ur stiftelsen Eva och 
Hedvig Schuster. 
 
Samuel går första året på Wargentinskolan/Jämtlandsgymnasieum, naturve-
tenskaplig linje, idrottsprofil fotboll. 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att Samuel Albertsson tilldelas 2 000 kronor ur 
stiftelsen Eva och Hedvig Schuster. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Samuel Albertsson tilldelas 2 000 kronor ur stiftelsen Eva och Hedvig Schus-
ter. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Samuel Albertsson 
Ekonomi 
 
 
 

  

Justering (sign)  
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§ 299 Dnr 2014.292  133 
 
Överenskommelse om flyktingmottagning för 2015 
 
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att, efter samråd med länsstyrelserna och 
Migrationsverket, fastställa en länsvis fördelning av det nationella behovet 
av mottagande av nyanlända med beviljat uppehållstillstånd.  
 
Vid fastställandet av de så kallade länstalen ska förutsättningarna för för-
värvsarbete vara en utgångspunkt.  
 
Länstalet för Jämtlands län för 2014 är 1 313 kvinnor och män varav 743 an-
visningsbara och för 2015 är länstalet 1 499 kvinnor och män varav 964 an-
visningsbara.  
 
Anvisningsbara platser fördelas till individer som får uppehållstillstånd och 
vistas på anläggningsboende och till vidarebosatta (kvotflyktingar som vida-
rebosätts från flyktingläger) samt till individer som tidigare har bosatt sig på 
egen hand i en kommun, men ansökt om och beviljats stöd till boende inom 
6 månader från uppehållstillstånd. 
 
Länsstyrelsens löpande överenskommelse med Strömsunds kommun om 
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande som fått uppehålls-
tillstånd i Sverige omfattar 30-50 personer varav ca 20-40 är anvisningsbara 
och ca 10 är personer som beräknas bosätta sig på egen hand i kommunen.  
 
Med anledning av det utökade behovet av platser tecknade Strömsunds 
kommun och Länsstyrelsen en tillfällig överenskommelse om ett utökat mot-
tagande under 2014 omfattande 100 platser, varav 80 anvisningsbara och 20 
som bosätter sig på egen hand. För 2014 beräknas mottagningen i 
Strömsunds kommun bli cirka 100 personer totalt.  
 
Migrationsverkets prognoser för 2015 och framåt förutser en fortsatt mycket 
stor ökning av antalet personer som söker asyl i landet och personer som 
kommer att beviljas uppehållstillstånd.  
 
För att uppnå det fastställda länstalet för 2015 föreslår Länsstyrelsen att 
Strömsunds kommun tecknar avtal om 106 platser varav 68 anvisningsbara 
platser. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2014 beslutades att 
framtids- och utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att komma med förslag 
till flyktingmottagande 2015. 

  

Justering (sign)  
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§ 299 forts. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar att Strömsunds kommun för 2015 tecknar en tillfällig överenskommelse 
om 100 platser varav 68 anvisningsbara och 32 som bosätter sig på egen 
hand.   
 
Under 2014 har vi noterat en större utflyttning än tidigare bland de nyan-
lända i vår kommun. Vi gör därför bedömningen att den tillfälliga överens-
kommelse som gäller för 2014 bör vara vägledande för mottagandet 2015. 
Andelen egenbosatta har ökat under 2014 jämfört med tidigare år och vi be-
dömer att de egenbosattas andel av det totala mottagandet kommer att fort-
sätta att öka.  
 
Yrkanden 

* Göran Edman (rd) yrkar att Strömsunds kommun ska återgå till grundav-
talet. 
 
* Gudrun Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med  
framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Proposition 

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

Strömsunds kommun tecknar för 2015 en tillfällig överenskommelse om 100 
platser varav 68 anvisningsbara och 32 som bosätter sig på egen hand.   
 
Reservation 

Göran Edman (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
_____   
 
Beslutsexpediering 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Länsstyrelsen 

  

Justering (sign)  
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§ 300  Dnr 2014.425 133 
 
Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn  

Strömsunds kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om 
mottagande av ensamkommande barn som omfattar totalt 23 platser varav 5 
platser ska vara tillgängliga för asylsökande barn. 
 
Sedan den första januari 2014 har Migrationsverket utvidgade möjligheter 
att anvisa en kommun att ordna boende för ensamkommande barn. Genom 
lagändringen kan alla kommuner anvisas för att ta emot ensamkommande 
barn oavsett om kommunen har en överenskommelse eller inte.  
 
Anvisning av kommun sker från och med årsskiftet enligt något av följande 
fyra steg:  
 
1. kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, t.ex. pga. släkting  
2. kommun med överenskommelse och som anmält ledig plats  
3. a) kommun utan överenskommelse  
    b) kommun med överenskommelse, där mottagandet på platser inte    
         startat  
    c) kommun med överenskommelse, men där de överenskomna platser- 
        na är färre än kommunens fördelningstal  
4. samtliga kommuner i rullande turordning utifrån storlek/folkmängd,   
    med början till Stockholm.  

 
Länsstyrelsen i Jämtlands län har informerat om nya fördelningstal för mot-
tagande av ensamkommande barn. För samtliga kommuner i länet är talen 
utökade i förhållande till de överenskommelser som tidigare tecknats. 
Strömsunds kommuns nya fördelningstal omfattar 10 platser för asylsö-
kande barn.  
 
I nuläget finns totalt 33 ensamkommande barn och ungdomar i Strömsunds 
kommun, varav 9 är asylsökande. 24 är placerade i kommunens HVB-hem, 5 
finns i andra HVB-hem och 4 i familjehem. Under 2014 har anvisningar till 
Strömsunds kommun skett enligt steg 1, 2 och 3c. De asylsökande som 
kommit enligt steg 3c är en följd av att den gällande överenskommelsen på 5 
asylplatser är lägre än det nya fördelningstalet på 10 asylplatser. 
 
En ny överenskommelse som överensstämmer med fördelningstalet, dvs.  
totalt 28 platser varav 10 platser för asylsökande, innebär att de 9 asylsö-
kande som finns i Strömsunds kommun räknas in i överenskommelsen. Det 
skapar bättre planeringsmöjligheter och större möjlighet att påverka när an-
visningarna ska ske.  
 

Justering (sign)  
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§ 300 forts. 
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att Strömsunds kommun 
tecknar ny överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av en-
samkommande barn. Överenskommelsen föreslås omfatta totalt 28 platser 
varav 10 platser för asylsökande barn. 
 
Yrkanden 

* Gudrun Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
framtids- och utvecklingsförvaltningen. 
 
* Göran Edman yrkar tillägget att i överenskommelsen anges önskemål om 
jämn könsfördelning på de mottagande ensamkommande barnen. 
 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall till detta. 
 
Proposition 2 

Ordföranden ställer därefter proposition på Göran Edmans tilläggsyrkande 
och finner bifall till detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Strömsunds kommun tecknar ny överenskommelse med Migrationsver-
ket om mottagande av ensamkommande barn. Överenskommelsen före-
slås omfatta totalt 28 platser varav 10 platser för asylsökande barn. 
 

2. I överenskommelsen anges önskemål om jämn könsfördelning på de 
mottagande ensamkommande barnen. 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

  

Justering (sign)  
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§ 301 Dnr 2014.360 108 
 
Begäran om yttrande, JO:s diarienummer 5389-2014 

Justitieombudsmannen har lämnat en begäran till kommunstyrelsen i 
Strömsunds kommun om yttrande kring vad som framförts i Martin Löfs 
anmälan beträffande Hjalmar Strömerskolan.  
 
Martin Löf beskriver i sin anmälan att Kommunistiska partiet begärde att få 
ha ett bokbord på Hjalmar Strömerskolan inför valet men rektor Heidi Sun-
delin sa nej. Motiveringen var att för att få komma in på skolan så skulle 
man antingen vara med i regeringen eller sitta i kommunfullmäktige i 
Strömsunds kommun. Anmälaren anser att rektorns handlande är ett tydligt 
tjänstefel och anger att det både är ett brott mot regeringsformen samt en 
form av åsiktsbegränsning.  
 
Heidi Sundelin, rektor på Hjalmar Strömerskolan, har utifrån anmälan läm-
nat synpunkter.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens bedömer att Hjalmar Strömersko-
lan gjort ett objektivt urval vid inbjudan av politiska partier under valåret 
2014 och föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med de syn-
punkter som lämnats av rektor.  
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges i enlighet med de synpunkter som lämnats. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Justitieombudsmannen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
  
 

  

Justering (sign)  



  
 

 
 
2014-12-08 

1  

   
   

  

 

Kommunstyrelsen 
Strömsunds kommun 

 

Synpunkter avseende JO-anmälan med ärende-
nummer 5389-2014 

 
Hjalmar Strömerskolan har av Kommunistiska partiet fått frågan om att få ställa 
fram ett bokbord inför EU-valet på våren 2014 och inför riksdagsvalet på hösten 
2014. Partiet har också presenterat sig som det Revolutionära kommunistiska par-
tiet och vars avsikt är att få komma in i riksdagen. 
 
Inför valåret 2014 utformade skolledningen på Hjalmar Strömerskolan och de un-
dervisande lärarna en plan för den politiska informationen i skolan samt vilka par-
tier som skulle inbjudas till valdebatt och vilka som skulle erbjudas möjlighet att 
sätta upp bokbord. De planerade paneldebatterna genomfördes den 7 maj och den 
21 september. I planen har skolan utgått från objektivitetsprincipen och bjudit in 
alla partier som är folkvalda och finns representerade i EU, Sveriges riksdag samt 
i kommunfullmäktige i Strömsunds Kommun. Rektor har därmed bedömt att pla-
nen uppfyller skolförfattningarnas krav på en utbildning som bygger på saklighet 
och allsidighet. Skolan har också i sin plan inbjudit Jens Nilsson för att berätta om 
vad det innebär att arbeta som Europarlamentariker.  
 
Gymnasieskolans uppdrag är att samarbeta med omvärlden, företag, föreningar 
och förbund. Samtidigt är skolan inte en allmän plats där man tillåts fritt saluföra 
sina varor, tjänster och åsikter. Vi som ansvarar för elevernas utbildning, ansvarar 
även för det innehåll som eleverna möter t.ex. tillsammans med läraren i klass-
rummet eller i skolans andra utrymmen.  
 
En levande politisk debatt är viktig för oss på vår skola för att våra elever skall 
kunna bilda sig en uppfattning och engagera sig i samhällsfrågor. Därför vill vi 
ordna olika former och forum för deltagande av externa aktörer i vår skola. I vår 
plan för valåret 2014 arbetade vi utifrån det objektiva urvalet som skolan kan göra 
och som Skolverket har beskrivit i stödmaterialet, Politisk information i skolan. 
Detta framfördes också till Kommunistiska partiet när de frågade om möjligheten 
att få besöka skolan.   
 
Strömsund den 24 november 2014 
 
Heidi Sundelin 
 
Rektor 
Hjalmar Strömerskolan, Strömsunds Kommun 

  
Strömsunds kommun • Hjalmar Strömerskolan • Box 520 • 833 24 Strömsund 

Växel 0670-161 00, Direkt 0670-161 85 • Telefax 0670-161 77 • Bankgiro 991-1918 
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se • hjalmar.nu 
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§ 302 Dnr 2014.416 023 

Inrättande av en befattning som bredbandssamordnare 

I anslutning till information om bredband vid arbetsutskottet den 4 novem-
ber 2014 beslutades att kommunchefen får i uppdrag att utse en kontaktper-
son för bredbandsfrågor. 
 
Kommunen har i ett tidigare skede haft en samordnare på 50 % och är nu 
delägare i ServaNet. Med hänsyn till den fortsatt stora satsning kommunen 
nu gör på bredbandsutbyggnad t.ex. genom 20 miljoner kronor i särskilda 
investeringsmedel som beslutades vid kommunfullmäktige den 11 decem-
ber 2014 så krävs dock en särskild resurs. 
 
Bredbandshandläggare/samordnare ska i samråd med ServaNet och övriga 
intressenter verka för att utbyggnad av bredband inom Strömsunds kom-
mun. 
 
Inledningsvis planeras för verksamhet under 1 år till en kostnad för lön,  
100 %, plus vissa kostnader på cirka 600 000 kronor. Kostnaderna finansie-
ringen ur särskild pott för infrastrukturella omställningsåtgärder samt even-
tuellt del från SUAB. 
 
Tjänsten kan därutöver bidra till att kommunen erhåller mer bidrag till ut-
byggnaden. 
 
Kommunchefens förslag till beslut 

Strömsunds kommun inrättar en befattning som bredbandssamordnare. 
Under 2015 disponeras 600 000 kronor ur pott för infrastrukturella omställ-
ningsåtgärder. 
 
Kommunchefen delegeras att anställa samordnare och föreslå organisatorisk 
tillhörighet. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommun-
chefens förslag. 

  

Justering (sign)  
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§ 302 forts. 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Strömsunds kommun inrättar en befattning som bredbandssamordnare 
på 100 %. 
 

2. Under 2015 disponeras 600 000 kronor ur pott för infrastrukturella om-
ställningsåtgärder. 

 
3. Kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen att anställa en samord-

nare och föreslå organisatorisk tillhörighet. 
 

_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunchefen 
 

  

Justering (sign)  
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§ 303 Dnr 2014.422 805 
 
Ansökan från Fjällsjö Framtid om ekonomiskt stöd för 2015 
 
Under 2014 fick Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid 250 000 kronor i bidrag 
för att kunna upprätthålla den service som de utför på byservicekontoret. 
  
Detaljer i utvecklingsarbetet reglerades i avtal mellan Strömsunds kommun 
och Fjällsjö Framtid. Representanter från Fjällsjö Framtid redovisade vid ar-
betsutskottets sammanträde den 3 december 2014 hur föreningen löst sina 
åtaganden enligt avtalet. 
 
Föreningen jobbar kontinuerligt för att finna en hållbar lösning för finansie-
ringen av verksamheten men har trots allt större utgifter än inkomster i ar-
betet för att upprätthålla service och utveckling i Fjällsjöområdet. Lönekost-
naderna är den enskilt största utgiften, men även deras viktigaste resurs uti-
från ett service- och utvecklingsperspektiv. Föreningen har en servicelots, 
två byvaktmästare och en administratör anställda i dagsläget.  
 
Fjällsjö Framtid ansöker om ett bidrag på 290 000 kronor för verksamhetså-
ret 2015 och föreslår att rapportering sker till kommunchefen enligt överens-
kommelse på samma sätt som under 2014 samt håller en presentation i slutet 
av året hos kommunen.  
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (s) yrkar att föreningen beviljas 250 000 kronor i bidrag 
och att medel anvisas ur utvecklingspotten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Fjällsjö Framtid beviljas 250 000 kronor i bidrag för år 2015. 
 

2. Medel anvisas ur utvecklingspotten. 
 

_____  
 
Beslutsexpediering 
Fjällsjö Framtid 
Ekonomi 
 
 
 

  

Justering (sign)  
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§ 304  Dnr 2014.406 427 
 
Yttrande till Bergstaten över ansökan om undersökningstill-
stånd Blåsjön Syd nr 2 

Vilhelmina Mineral AB har lämnat in en ansökan om undersökningstillstånd 
till Bergsstaten. I ansökningshandlingarna har bolaget markerat ett 100,61 ha 
stort område norr om byn Jormlien. Företaget uppger att de planerar att 
söka efter zink och koppar. 
 
Bergsstaten har enligt 3 § mineralförordningen gett kommunen möjlighet att 
komma in med synpunkter i ärendet. Synpunkter ska lämnas till Bergsstaten 
senast den 26 december 2014. 
 
Miljö- och byggavdelningen lämnar ett förslag till yttrande utifrån kommu-
nens antagna översiktsplan, riksintressen, framtida skyddsområde för 
dricksvattentäkt samt övriga kända lokala förhållanden. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avge yttrande enligt miljö- och byggavdelningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges enligt miljö- och byggavdelningens förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Bergsstaten 
Miljö- och byggavdelningen 
 

  

Justering (sign)  
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Yttrande till Bergsstaten över ansökan om undersökningstill-
stånd Blåsjön Syd nr 2, Dnr 200-1394-14 

Området för det ansökta undersökningstillståndet är beläget på sydslutt-
ningen av Jormlidklumpen, några hundra meter ovanför byn Jormlien. 
Strömsunds kommun ställer sig inte helt positiv till undersökningstill-
ståndet Blåsjön Syd 2 även om det saknas formellt skäl för avslag. Kom-
munen gör bedömningen att en eventuell framtida utvinning av mineral i 
området skulle kunna medföra stor påverkan på människor och miljö 
framför allt runt byn Jormlien. Kommunen lämnar nedanstående inform-
ation inför upprättande av framtida arbetsplan och samråd enligt 12 kap 6 
§ miljöbalken. 
 
Kommunens översiktsplan 

I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 11 juni 
2014, har inget särskilt område pekats ut som lämpligt eller olämpligt för 
gruvdrift annat än att riksintresset för mineral i Stekenjokk prioriterats. 
Ett mer allmänt hållet ställningstagande har formulerats: ”Gruvdrift 
skapar en möjlighet att stärka näringslivet och öka antalet arbetstillfällen i 
kommunen. Samtidigt måste detta ske med befogad hänsyn till andra nä-
ringars och miljöskyddets intressen.” 
 
Jämtland läns museum har i sin kulturhistoriska utredning ”Kulturmil-
jöer i Strömsunds kommun ansett att byn Jormlien är en ”sammanhäng-
ande miljö med byggnadshistoriska och miljömässiga värden”. 
 
Riksintresse naturvård och rörligt friluftsliv 

Området som finns upptaget i det ansökta undersökningstillståndet om-
fattas av riksintresse för naturvård och för rörligt friluftsliv. 
 
Sydsluttningar i Frostviken är kända för sin artrikedom. Ett lokalt turist-
företag brukar använda Jormlien som utgångspunkt för sina blomster-
vandringar. Jormlienområdet är även en av landets få kända nordliga lo-
kaler för buskmus. Buskmusen är fridlyst sedan 1968 och rödlistad.  
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Rennäring i området 

Området som ansökan omfattar är inte utpekat som riksintresse för ren-
näring men det ligger inom ett strategiskt viktigt område för Voernese 
sameby, ett uppsamlingsområde. 
 
Enskilda dricksvattentäkter 

I byn Jormlien förekommer endast enskilda dricksvattentäkter. Kommu-
nen känner sedan tidigare till att det finns gott om bäckar och mindre vat-
tendrag i sluttningen. I området finns ett högt stående grundvatten alter-
nativt rikligt med markvatten i slänten. Redan borrningar inom ramen för 
ett undersökningstillstånd kan riskera att påverka befintliga vattentäkter i 
byn med ett oönskat tillskott av vattenlösliga ämnen. 
 
Blivande skyddsområde för kommunal dricksvattentäkt 

De vattendrag som finns inom området för det ansökta undersökningstill-
ståndet berörs helt eller delvis av kommunens föreslagna skyddsområde 
för dricksvattentäkten Kvarnbergsvattnet. Bäckarna och en strandzon på 
100 m ingår i den teritära zonen. Kommunfullmäktige lämnade 2013 in 
ansökan om fastställande av vattenskyddsområdet till Länsstyrelsen 
Jämtlands län. Skyddsområdet är ännu inte fastställt. 
 
Konsekvensanalys 

De undersökningsarbeten som sökanden kan utföra utifrån ett undersök-
ningstillstånd kanske inte medför så stor påverkan på området men ett 
eventuellt framtida uttag av malm inom området Blåsjön Syd nr 2 skulle 
kunna göra stor påverkan på området kring byn Jormlien.  
 
Konsekvens av icke-beslut 

Bergsstaten kommer att fatta beslut i ärendet även om kommunen avstår 
från att lämna yttrande i ärendet. 
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§ 305 

Delegationsbeslut 

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut §§ 228-254/2014 
 
b) Gatu- och markingenjör Thord Engströms delegationsbeslut om parke-

ringstillstånd och lokala trafikföreskrifter (nr 28-36/2014). 
 
c) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om lönebidrag  
(nr 5-8/2014). 
 
d) Ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyfts delegationsbeslut om placering 

fasträntekonto (nr 4-5/2014) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
 

 
 

 
 

  

Justering (sign)  
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§ 306 

Delgivningar 

a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel 
i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 

 
Budget 2014  300 000:- 
Anvisat t.o.m. § 275/2014 - 174 000:- 

Kvarstår  126 000:- 
 
 
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel 

i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
Budget 2014   1 500 000:- 
Anvisat t.o.m. § 275/2014 - 1 047 000:- 

Kvarstår  453 000:- 
 

 Kommunstyrelsens beslut 

 Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 _____  
 

 
  

Justering (sign)  
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