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  § 21 
 

Information om Jämtlands Värme AB 

Richard Persson, VD Jämtlands Värme AB, informerar om bolaget. 
 
Bolaget har sitt säte i Strömsund och har fem tillsvidareanställda, VD + 
fyra driftstekniker. Nettoomsättningen 2015 var 35 765 000 kronor. 
 
Enligt ägardirektiven ska bolaget leverera värme till anslutna abonnenter 
och ska vara en viktig resurs i energiomställningen. Bolaget ska uppfattas 
som en nära, trygg och långsiktigt säker leverantör som erbjuder miljöan-
passade värmelösningar för god totaltekonomi. 
 
Jämtlands Värme AB levererar totalt ca 52 GWh värme, vilket motsvarar 
uppvärmning av ca 3 640 villor, till: 
 

• privata villor ca 10 % 
• kommunens fastigheter ca 30 % 
• bostadsbolagets fastigheter ca 20 % 
• övriga fastigheter ca 40 % 

 
96,8 % av värmen är biobränslebaserad. Den olja som används i Ström-
sund är ”Bio-olja”. 
 
Bolaget har abonnenter i Strömsund, Hammerdal, Hoting, Backe, Kyrk-
tåsjö, Rossön och Gäddede. 
  
_____  
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§ 22 
 

Ändring i föredragningslistan 

Följande ändringar görs i föredragningslistan: 
 
Ärende nr 17, val av ersättare i barn-, kultur- och utbildningsnämnden ef-
ter Hanna Svensson, utgår. 
 
Nya ärenden: 
 
• Avsägelse från Christina Olofsson som ersättare för överförmyndaren. 

 
• Val av ersättare för överförmyndaren efter Christina Olofsson. 
 
_____  
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§ 23 

Information från kommunrevisionen 

Jan Rönngren, ordförande i kommunrevisionen, informerar om gransk-
ningsrapporten Ansvarsutövande 2015. 
 
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska 
granska alla styrelser och nämnder. Granskningen syftar till att besvara 
frågan om nämnden/styrelsen vidtar tillräckliga åtgärder för att styra, 
följa upp, kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag. 
 
I rapporten framgår att måluppfyllelsen har sjunkit från 58 % år 2013 till 
40 % år 2015. 
 
Jan Rönngren informerar också om revisorernas anmärkning mot kom-
munstyrelsen för bristande följsamhet mot lag om kommunal redovisning 
när det gäller redovisning av pensionsskulden. 
 
_____  
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§ 24 Dnr 2015.258 814 
 
Svar på medborgarförslag om utveckling av möjligheterna 
till friluftsliv på Rotnäset i Strömsund 

Ulf Hammarberg, Strömsund, har i ett medborgarförslag den 20 juli 2015 
framfört önskemål om utveckling av Rotnäset i Strömsund.  
 
Förslag till svar har upprättats.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 52/2016 
Kommunstyrelsen § 60/2016 
 
Yrkande 

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

Medborgarförslaget besvaras enligt bilaga. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Ulf Hammarberg 
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Svar på medborgarförslag om utveckling av möjligheterna till 
friluftsliv på Rotnäset i Strömsund 

Ulf Hammarberg har i ett medborgarförslag framfört önskemål om ut-
veckling av Rotnäset i Strömsund. I dag har kommunen ett belyst 2,5 km 
motionsspår på Rotnäset. I medborgarförslaget framförs i en första om-
gång att det borde anläggas ett utegym. Vintertid borde det också anord-
nas en skidlekplats och att det görs en översyn av motionsspåren, alla 
vindskydden samt en uppdatering av orienteringskartan i hela området. 
 
Senare, i en inte alltför avlägsen framtid, borde det göras en enkel bad-
plats, brygga m.m. Utgångspunkt för skidspår och skridskobana med 
ett slutmål t.ex. gamla timmeravlägget norr om Strand. Den s.k. ”Korp-
holken” som står vid motionsspårens start skulle kanske kunna flyttas 
och komma till användning som utflyktsmål. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att lämna följande 
förslag till svar: 
 
• I ett första skede bör det omgående göras en översyn av motionsspåren, 

alla vindskydden samt ta fram en ny orienteringskarta. Detta bör kunna 
finansieras inom kultur- och fritidsavdelningens budget. 
 

• I andra hand se över möjligheterna till att anlägga ett utegym vid Rot-
näset, samt en skidlekplats. Men för att detta ska kunna genomföras 
måste finansieringen lösas. 
 

• Övriga förslag som badplats m.m. avslås i dagsläget. 
 
Medborgarförslaget besvaras enligt barn-, kultur- och utbildningsnämn-
dens förslag. 
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§ 25 Dnr 2015.344 192 
 
Svar på motion om införande av stipendium 

Morgan Olsson (s) har kommit in med en motion att införa att kommun-
styrelsen utreder möjligheten att införa ett stipendium för invånare i 
kommunen som avser att utbilda sig till yrken med arbetskraftsbrist inom 
den kommunala verksamheten (t.ex. lärare och vårdpersonal) motsva-
rande kostnadsfri studielitteratur. 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 38/2016 
Kommunstyrelsen § 42/2016 
 
Yrkande 

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

Motionen besvaras enligt bilaga. 
 
_____   
 

  





  

SVAR 
 
2016-01-22 
 

 
 
 
 

 

  

  
 

 
 
 
 
Svar på motion om stipendium till den som utbildar sig till 
bristyrken 

Morgan Olsson (s) har inkommit med en motion om att införa ett stipen-
dium motsvarande kostnadsfri litteratur som kan utdelas till de som ut-
bildar sig till kommunala yrken med arbetskraftsbrist. 
 
I anslutning till framtagandet av personalförsörjningsplan med rekryte-
ringsstrategi så kommer det att bli aktuellt att göra avvägningar mellan 
olika åtgärder för att rekrytera, utveckla och behålla arbetskraften.  
 
Stöd och stimulans till utbildning är ett exempel som kan vara aktuellt.  
Alla typer av nya åtgärder måste dock noga prövas utifrån skattelagstift-
ning och arbetsrätt samt om de går att finansiera. 
 
Motionen anses därmed besvarad. 
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§ 26 Dnr 215.371 340 
 
Svar på motion om bolagisering av kommunens AVA-
verksamhet 

Göran Espmark (c) har i en motion den 27 oktober 2015 föreslagit att en 
bolagisering av kommunens AVA-verksamhet utreds i syfte att ta beslut i 
frågan.  
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 53/2016 
Kommunstyrelsen § 61/2016 
 
Yrkande 

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

Motionen besvaras enligt bilaga. 
 
_____  
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Svar på motion om bolagisering av kommunens AVA-
verksamhet 

Göran Espmark, centerpartiet, har lämnat en motion där han förslår att det 
genomförs en utredning om en bolagisering av kommunens AVA-
verksamhet. 
 
Motionären tar upp följande punkter som motiv: 
 
• Möjlighet att besluta och genomföra av nödvändiga investeringar utan 

prioriteras in i kommunens ansträngda investeringsbudget. 
• Effektivare organisationsform, kortare beslutsvägar vid investeringar, 

drift och underhåll. 
• Samordningsfördelar med Jämtlandsvärme AB som har likartad verk-

samhet. 
 
Bakgrund 
 
En motion med samma andemening inlämnades även 2012. Den avvisades 
dock. 
 
Tiden kan vara mogen för en översyn av AVA-verksamhetens organisa-
tion samt organisationsform. Utredningar genomförda av SWECO 2010 
och 2015 pekar på olika utvecklingsbehov. 
 
Vissa grundläggande förutsättningar finns även om en utredning genom-
förs: 

• Oaktat att det är ett bolag eller inte så är det ytterst kommunens bor-
gen som måste nyttjas vid lån. I förpliktelsebeloppet ligger såväl skul-
der som borgensåtaganden. 

• Det är fortfarande abonnenterna som ska betala för AVA och eventu-
ellt en större investeringsram samt en mer omfattande driftorganisat-
ion. 

• Även om samordning kan vara möjlig med Jämtlandsvärme måste 
AVA-verksamheten även här tydligt särredovisas. 

 
AVA-systemet har ett bokfört värde på 42 miljoner kronor. Till detta 
kommer vissa tillgångar i teknik- och serviceförvaltningens verksamheter 
som är särskilt anpassade till AVA-verksamheten. 



  

SVAR 
 
2016-03-01 
 

 
 
 
 

 

  

  
 

 
Möjligheterna att hantera de finansiella konsekvenserna av ett överfö-
rande från kommunen till Jämtlandsvärme AB bör utredas närmare innan 
det kan vara aktuellt att gå vidare med en mer omfattande utredning om 
eventuell bolagisering. 
 
Kostnaderna för en utredning har inte närmare undersökts.   
 
Utredning av eventuell bolagisering ska ske i två steg: 
 
Möjligheterna att hantera de finansiella konsekvenserna av ett överfö-
rande från kommunen till Jämtlandsvärme AB utreds först innan beslut 
tas om att utreda för- och nackdelar med en bolagisering. 
 
Motionen anses därmed besvarad. 
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§ 27  Dnr 2015.415 780 
 
Svar på motion om upprättande av en strategi för hur arbets-
lösheten ska minska 

Simon Högberg (m) har i en motion 7 december 2015 föreslagit att kom-
munen tar fram en strategi för hur arbetslösheten ska minska.  
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 54/2016 
Kommunstyrelsen § 62/2016 
 
Yrkanden 

* Simon Högberg (m) m.fl. yrkar bifall till motionen. 
 
* Susanne Hansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 
 
Reservationer 

Simon Högberg (m), Åse Ehnberg (m), Fredrika Lundin (m), Göran 
Espmark (c), Ragnar Lif (c), Mats Gärd (c), Nils-Bengt Nilsson (c), Magnus 
Svensson (c), Göran Edman (rd), Mona Bjurström (rd), Mikael Säbom (sd) 
och Hans Elmbjer (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Simon 
Högbergs yrkande. 
 
_____  
 
 
 

 
  



Motion angående upprättande av strategi för hur vi ska minska arbetslösheten

När arbetsmarknaden ser ut som den gör och arbetslösheten är hög i kommunen så borde 
kommunen ta krafttag emot att detta forsätter.  

Jag föreslår att,

Kommunen tar fram en strategi på hur vi ska minska arbetslösheten.

________________________________________

Simon Högberg (M)
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Svar på motion om strategi för hur vi ska minska arbetslös-
heten 

Simon Högberg (m) har lämnat en motion om att kommunen ska upprätta 
en strategi för hur vi ska minska arbetslösheten. 
 
Bakgrund 
 
I Politiska prioriteringar 2016-2017, budgetram 2016 för Strömsunds 
kommun, finns också ett antal punkter angivna för att öka möjligheterna 
till sysselsättning: 

• Särskilda insatser 
• Arbetsmarknadsenhet 
• Praktikplatser 
• Sommarjobb 
• Stöd till Migrationscentrums etablering i Strömsunds kommun 
• Barnsomsorg kvällar, helger och nätter för att möta arbetsmarknadens 

behov av arbetskraft på obekväm arbetstid. 
 
Kommunen arbetar redan i dag konkret på ett antal områden för att öka 
anställningsbarheten och få ner arbetslösheten: 

• SUAB; stöd till nya och befintliga företag 
• Akademi norr; möjliggöra högskoleutbildningar 
• Projekt t.ex. : UVAS (Ungdomar som varken arbetar eller studerar) 
• Avtal med Arbetsförmedlingen inom ramen för DUA (Delegationen för 

Unga i Arbete) traineejobb, utbildningskontrakt 
• Gymnasieutbildningar; högskoleförberedande och yrkesförberedande 

samt ett gott samarbete med ortens företag 
• Komvux 
• Integrationsarbete; SFI och praktik för att öka anställbarheten 
• Yrkeshögskoleutbildningar; t.ex. vindkraftstekniker 
• Turism: öka antalet besökare och därigenom möjligheter till sysselsätt-

ning bl.a. genom deltagande i projektet INTILL 
• Påverkan regionalt och nationellt för att förbättra infrastruktur och för-

utsättningar för företagande 
• Visa på de goda möjligheterna till framtida arbete med hävisning till 

stora pensionsavgångar. 
• Startat upp bemanningsenhet så att vi kan anställa personal med kom-

petens i avvaktan på att tjänster uppstår inom t.ex. vården och barnom-
sorgen. 
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2016-03-01 
 

 
 
 
 

 

  

  
 

Utöver punktsatserna ovan måste det tydligt framhållas den grundläg-
gande faktorn anställbarhet som påverkas av: 

• att barn och ungdomar blir godkända i grundskolan, 
• att man väljer gymnasieutbildningar som ger goda möjligheter till ar-

bete eller vidare studier och att man blir godkänd på dessa utbild-
ningar, 

• möjligheter till boende och resor till arbete, 
• möjligheter, vilja, ambition och incitament att ta de möjligheter till 

praktik, arbete och studier som finns på bostadsorten, genom pendling 
eller efter flytt. 

 
Kommunens möjligheter till att mer arbeta med denna fråga skulle än mer 
förbättras om det fanns en ökad flexibilitet i hur Arbetsförmedlingens me-
del lokalt kan användas. 
 
Vi delar motionärens oro för arbetslösheten. 
 
Redan i dag genomförs dock ett stort antal åtgärder mot arbetslösheten. 
 
Förutsättningarna på arbetsmarknaden kan dock snabbt förändras med 
hänvisning till konjunkturerna. Statens stöd och styrning kan också snabbt 
förändras.  
 
Detta talar emot att låsa sig till en detaljerad strategi mot arbetslöshet. Vi 
bör i stället se till att det blir resultat i det vi redan gör. 
 
Motionen avslås. 
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§ 28 Dnr 2016.20 042 
 
Resultat- och balansräkning för Stiftelsen efter Näsvikens 
Ångsåg 2015 

Balansräkningen per den 31 december 2015 omsluter 0 kronor. Belopp vid 
årets utgång är 0 kronor. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 36/2016 
Kommunstyrelsen § 39/2016 
 
Länsstyrelsen Västernorrland har den 10 mars 2016 beslutat att upplösa 
och avregistrera stiftelsen. 
 
Yrkanden 

* Ordföranden yrkar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015 års för-
valtning och att resultat- och balansräkningen för 2015 godkänns. 
 
* Bengt Bergqvist (s) yrkar tillägget att kommunfullmäktige entledigar 
styrelsen efter fullgjort uppdrag. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till dessa. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. 
 
2. Resultat- och balansräkningen för 2015 godkänns. 
 
3. Styrelsen entledigas efter fullgjort uppdrag. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Ekonomi 
Styrelseledamöterna 
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§ 29 Dnr 2016.73 150 
 
Serviceplan 2016-2020 för Strömsunds kommun 

Ett regionalt serviceprogram har utformats i samråd med ett brett part-
nerskap där representanter från näringslivskontoren i länets kommuner 
medverkat. 
 
För att ett servicefrämjande arbete ska bli långsiktigt framgångsrikt och 
hållbart är målsättningen att Jämtlands åtta kommuner ska skriva kom-
munala serviceplaner i samarbete med processledaren. 
 
Ville Welin, näringslivsutvecklare, har upprättat ett förslag till service-
plan 2016-2020 för Strömsunds kommun. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 61/2016 
Kommunstyrelsen § 70/2016 
 
Yrkande 

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

Upprättat förslag till serviceplan 2016-2020 för Strömsunds kommun an-
tas. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexp 
SUAB 
Region Jämtland Härjedalen 
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Serviceplan 
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1.Inledning 

Sedan slutet av 60-talet har det skett en omfattande utflyttning från landsbygden av främst unga 
människor till större tätorter och städer. Urbaniseringen har pågått sen dess och har starkt förändrat 
förutsättningarna för landsbygdens befolkning. Idag ökar landbygdens befolkning generellt men att 
problemet snarare är att den unga generationen saknas. Nu ser det olika ut i olika delar av Sverige 
men möjligheterna till utvecklande jobb styr vart den unga generationen tar vägen. Det som ändå 
står helt klart är att de marknadsmässiga förutsättningarna för upprätthållande av både kommersiell 
och kommunal service i bygderna har urholkats och blivit en stor utmaning. Drivmedelsstationer har 
lagts ner för att det köptes för lite volymer av drivmedel. ICA och Coop har centraliserat och 
effektiviserat sina kedjor där kravet på omsättningsvolymer har tvingat många landsbygdsbutiker att 
avveckla. 

För att kunna säkerställa att tillväxt även kan ske på landsbygden behövs en plan för både offentlig 
och kommersiell service. En service som är viktig för att skapa attraktiva boendemiljöer och nya 
möjligheter till jobb. Det är också helt avgörande att det finns en bra infrastruktur (vägar, 
bredbandsfiber och mobil uppkoppling) på landsbygden för att servicen ska kunna fungera för både 
boende och företag. 

Under senare år har alternativa lösningar med andra leverantörer till drivmedel och livsmedel delvis 
bidragit till att viss handel ändå kan fortgå. En annan viktig faktor som inger hopp är utbyggnaden av 
det mobila telefonnätet och bredbandsfiber i bygderna. Med ny teknik öppnas möjligheten att 
utveckla landsbygden. Detta skapar också möjligheter för landsbygdsbutikerna, där den "digitala 
lanthandeln" är en vision. 

Behoven av service ser lika ut för staden som för landsbygden, men förutsättningarna skiljer sig åt. 
Landsbygden präglas av glesare strukturer som påverkar det mesta som sker där, inte minst påverkar 
det tillgängligheten till service och infrastruktur. 

Ökande avstånd till service måste dock inte betyda sämre tillgänglighet för medborgaren. 
Tillgängligheten kan till och med öka trots längre avstånd till service. Vissa medborgare har blivit mer 
rörliga och det ökade pendlandet minskar till exempel problemet med tillgång till service och varor 
nära boendet, i och med att service kan utnyttjas innan eller efter arbetsdag. För vissa medborgare, 
som är mindre rörliga, blir dock tillgängligheten försämrad om servicen koncentreras. 1 

Förändrade köpmönster, e-handel, serviceutbud, demografiska utvecklingen - det finns många 
omvärldsfaktorer som påverkar både behoven av service men även utbudet av service. En viktig 
strategi för kommunen är att verka för att upprätthålla en god service i hela kommunen. Kommunen 
ska även arbeta för att läns- och kommungränser inte är ett hinder för tillgång till en god service för 
de som bor och verkar i kommunen. 

Regionalt serviceprogram 2014-2018 har tagits fram av länsstyrelsen Jämtlands län med syfte att 
styra insatser för en god servicenivå i Region Jämtland-Härjedalen. Den tydliggör kommunerna som 
viktiga aktörer i servicefrågor. Målet är att kvinnor och män, oavsett etnicitet och ålder, ska ha 
likvärdig tillgång till dagligvaror och drivmedel. 

1 Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2014-2018, länsstyrelsen Jämtlands län 
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Bakgrund 

Regeringen uppdrog åt Länsstyrelserna i maj 2013 att utarbeta regionala serviceprogram för 
perioden 2014-2018. Vidare gav regeringen också uppdrag åt Tillväxtverket att i dialog med 
Tillväxtanalys, utarbeta riktlinjer för framtagande och genomförande av dessa program. De regionala 
serviceprogrammen skulle lämnas till Näringsdepartementet senast 14 mars 2014 och träda i kraft 
den 1april 2014. 

Det regionala serviceprogrammet har utformats i samråd med ett brett partnerskap där 
representanter från näringslivskontoren i länets kommuner medverkat . 

I framtagande och genomförande av det regionala serviceprogrammet ska hållbarhetsdimensionerna 
beaktas med särskild fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män, integration, mångfald samt 
miljö. 

Ansvaret för genomförande och uppföljning av det regionala serviceprogrammet {RSP) åligger Region 
Jämtland-Härjedalen. 

RSP har haft ett varierat genomförande runt om i landet. Erfarenheterna visar dock att regionala 
serviceprogrammet bland annat 

- har fungerat  som ramverk 

- främjat samordning  mellan olika aktörer och insatser för  att öka tillgängligheten  till service på gles 
och landsbygd 

- tydliggjort kopplingen mellan tillgänglighet till service och näringslivets utveckling 

Andra framgångsfaktorer är 

- Aktivt  partnerskap 

- Kontinuerlig processledning till kommunerna 

- Kommunernas och den ideella sektorns engagemang 

 

Länsstyrelsen i Jämtland rekryterade en projektledare i juni 2014 för att arbeta med det regionala 
serviceprogrammet. Projektledaren är också den som genomfört processledningen. För att ett 
servicefrämjande arbete ska bli långsiktigt framgångsrikt och hållbart är målsättningen att Jämtlands 
åtta kommuner ska skriva kommunala serviceplaner i samarbete med processledaren. 
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Mål o syfte 

3. MÅL OCH SYFTE 

Serviceprogrammet har till syfte att styra insatser för en god servicenivå i region Jämtland-
Härjedalen. Målet är att kvinnor och män, oavsett etnicitet och ålder, ska ha likvärdig tillgång till 
dagligvaror och drivmedel. 

Programmet ska vara ett styrande dokument i syfte att samla resurser och insatser för att uppnå 
detta mål om en god servicetillgänglighet i länet samt vara vägledande för användandet av stödet till 
kommersiell service. Programmet ska också kunna användas av andra myndigheter, organisationer 
och företag i syfte att samla resurser och insatser mot det gemensamma målet - en god servicenivå i 
regionen. 

  

3.1 Övergripande mål för Strömsunds kommun 

Strömsunds kommun ska säkerställa att hela kommunen, speciellt landsbygden, har tillgång till god 
service inom rimliga avstånd. Målsättningen är att servicenivån ska bidra till att fler människor kan bo 
kvar och verka i kommunen, att den skapar attraktiva boendemiljöer och attraktiva näringslivsmiljöer 
med möjlighet att starta och driva företag. Vidare att fler människor och verksamheter flyttar in men 
också att attrahera fler att besöka vår kommun. 

3.2 Delmål 

-   Informera om stödmöjligheter för utveckling av service på landsbygden. 

-   Arbeta fram djupare analyser av kommunens servicetillgänglighet och servicebehov. Detta för att 
underlätta vid strategiska beslut.  

3.3 Syfte 

Serviceplanen ska leda till ett ökat engagemang, förståelse och kunskap kring service som en del av 
kommunens arbete med näringslivs- och landsbygdsutveckling. Vilket bland annat medför att 
servicens funktioner konkret vägs in i kommunernas långsiktiga och strategiska planering. Den ska 
även vara ett verktyg för att öka handlingsberedskapen i servicefrågor . 
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4. Begrepp 

- Kommersiell service 

Kommersiell service är hushållens tillgång till dagligvaror, drivmedel, apotek, post- och 
paketärenden, bank, grundläggande betaltjänster, ombud för spel- o systembolag, bredband, 
mobiltelefoni. 

Kommunen har tagit beslut om att investera i ett eget stadsnät som täcker stora delar av kommunen. 
Detta pga. av att det inte finns kommersiella krafter att bygga ut nätet på landsbygd. Denna satsning 
är oerhörd viktig för att servicen ska kunna utvecklas även i de glesa delarna. Kommunen har också 
en Bredbandsstrategi vilket gör att bredbandsfrågan inte tas med i den här planen. 

-Statlig service 

Den statliga servicen omfattar bland annat tillgång till polis, försäkringskassa, arbetsförmedling och 
statliga myndigheter och verk t ex länsstyrelse, tillväxtverket, skatteverket, jordbruksverket, 
naturvårsverket och trafikverket. 

-Regional service 

Region Jämtland-Härjedalen hanterar bland annat näringsliv (regionala stöd), infrastruktur, social 
välfärd, länskultur, kollektivtrafik, regional utveckling och sjukvård. 

-Kommunal service 

Den kommunala servicen gäller främst tillgång till förskola, skola, äldrevård, särskilt boende, 
bibliotek, räddningstjänst, natur- och kulturområden, stöd till föreningsliv, planärenden, vatten och 
avlopp, avfall och återvinning, miljö och hälsoskydd, energiförsörjning, bredband, service till 
näringsliv. 

5. Definitioner service Strömsunds kommun 

I planen används begreppen Serviceort och lokal Servicepunkt. 

-Serviceort 

Serviceorter med omland är viktiga för utveckling och möjlighet att bevara befintlig service. 

En serviceort ska erbjuda grundläggande servicefunktioner, offentliga och kommersiella, som är 
stödjande för omlandet. Målet är att förutsättningar ska finnas för att tex. följande service ska finnas: 

- Livsmedelsbutik 
- Drivmedel 
- Annan kommersiell service utifrån lokala förutsättningar som till exempel apotek, café, frisör. 
- Förskola/skola/fritidshem 
- Anläggningar, lokaler och spår för idrott och motion hela året. 
- Samlingslokaler för kultur- och föreningsaktiviteter. 
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Medborgare kan förvänta sig att kommunen arbetar för samordning och samverkan mellan olika 
aktörer kring hälso- och sjukvård samt tandvård. Kommunen ansvarar också för att samordna 
kommunens verksamhet vid serviceorterna. 

I kommunen är Strömsund centralort och serviceorter är Hammerdal, Gäddede, Hoting, Backe och 
Rossön. 

-Servicepunkt 

Med Servicepunkt i Strömsunds kommun menas en dagligvarubutik i de glesare delarna av 
kommunen som ska fungera för utökad service på landsbygd främst med fokus på tillgänglighet av 
dagligvaror och drivmedel. Servicepunkten är ofta den naturliga mötesplatsen i byn. På en 
serviceplats kan det också finnas möjlighet till tjänster via internet, betaltjänster, söka information 
etc. 

I Strömsunds kommun finns dessa servicepunkter i Sikås, Kyrktåsjö, Norråker, Lidsjöberg, Stora 
Blåsjön. 

Servicepunkterna samt Backe o Rossön är de områden som kommunen prioriterar när det gäller stöd 
från tex. Region Jämtland-Härjedalen, Länsstyrelse, Tillväxtverk, PTS. Även andra serviceorter kan 
komma ifråga när det gäller stöd och då är ett exempel tillgången till grundläggande betaltjänster. 

 

 

6. Nulägesanalys 

I landsbygdsområdena i kommunen är tillgång till service relativt sett god. Denna service är dock 
mycket sårbar där det bara finns en dagligvarubutik och/eller drivmedelstation. Även på 
serviceorterna kan vissa delar av servicen ändras mycket snabbt. Ett exempel är kontanthantering i 
Backe-Rossön området.  Därför är det av stor vikt att kommunen arbetar förebyggande och 
innovativt för att hitta samordningslösningar och nya sätt att lösa tillgängligheten till service. För att 
kunna göra det behöver kommunen ständigt hålla sig uppdaterad vad gäller regler o förordningar för 
att erhålla stöd, ha en uppdaterad bild av behov och tillgänglig service i de olika delarna av 
kommunen.  Viktigt är också en tät kontakt med lokala utvecklingsgrupper etc.  En framgångsfaktor 
är att kommunens olika förvaltningar samarbetar för att hitta effektiva o hållbara lösningar för att 
kunna upprätthålla en god service i hela kommunen. 
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7. Uppföljning/ utvärdering 

Ansvarig för att planen är uppdaterad och att fakta uppdateras är kommunens 
Landsbygdsutvecklare. För närvarande är tjänsten placerad på Suab. 

En halvtidsutvärdering skall göras i början av 2018 samt en utvärdering när planen löper ut 2020. 

Kommunstyrelsen har samordningsansvar för att ev. beslut som tas med utgångspunkt från 
serviceplanen genomförs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  11  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 30  Dnr 2015.297 292 
 
Finansiering av ny idrottshall 
 
Det finns en målsättning att bygga en ny idrottshall i Strömsund.  
 
Storlek på hall, antalet åskådarplatser, prioriterat användande och place-
ring har fortlöpande stämts av i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Tidigare har även idrotten gett sitt samråd till en hall för i 
första hand bollspel. 
 
Den gamla idrottshallen vid Hjalmar Strömerskolan kommer därför också 
ha en viktig roll i framtiden. 
 
Utifrån möjlig ekonomi för byggnation har antalet åskådarplatser begrän-
sats. 
 
Ärendet kan komma att kompletteras beträffande kraven på energieffek-
tivisering. 
 
Ur byggnadstekniska skäl så planeras hallen att byggas friliggande från 
Dunderhallen (tidigare fanns planer på en byggnad som skulle sitta ihop). 
 
Kommunen ska pröva alla möjligheter till externt stöd: 

• Bidrag och rabatter vid byggnationen minskar kapitaltjänstkostnaden 
• Stöd till drift samt medverkan av ideella insatser minskar de årliga 

kostnaderna: 
 
Investeringsbehovet bedöms fördelas med: 

• 50 % under år 1 
• 50 % under år 2  
 
Årlig kostnad för drift och underhåll samt personal beräknas till cirka  
1 miljon kronor. 
 
Kommunchefens förslag till beslut: 

1.  Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att investera i en 
byggnation av ny idrottshall i Strömsund. Investeringen ska inrymmas 
i den långsiktiga investeringsramen. 

 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  12  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 30 forts. 
 
2.  Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att 

anta eller förkasta inkomna anbud. 
 
3.  Kommunstyrelsen inarbetar bedömda driftskostnader inom ramen för 

kommande budgetprocess. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 71/2016 
 
Yrkande 

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

Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att investera i en bygg-
nation av ny idrottshall i Strömsund. Investeringen ska inrymmas i den 
långsiktiga investeringsramen. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Ekonomi 
 
 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  13  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 31 Dnr 2016.106 042 
 
Revisionsberättelse för år 2015 

Av kommunen utsedda revisorer har granskat den verksamhet som be-
drivits i styrelsen och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer i 
kommunens företag. 
 
Revisorerna har riktat anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande 
följsamhet mot lag om kommunal redovisning för att kommunstyrelsen 
medvetet avviker från lagen, trots tidigare påpekanden från revisionen. 
 
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
 
Revisionen avstyrker att kommunens årsredovisning för 2015 godkänns. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige tar del av revisionsberättel-
sen samt att ledamöterna i styrelse och nämnder beviljas ansvarsfrihet för 
år 2015. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tar del av revisionsberättelsen för år 2015. 
 
2. Ledamöterna i styrelse och nämnder beviljas ansvarsfrihet för år 2015. 
 
I samband med revisionsberättelsens behandling görs följande anteckning 
i protokollet: 
 
De ledamöter i kommunfullmäktige, som även är ledamöter/ersättare i 
en styrelse eller nämnd som är föremål för revision, deltar inte i beslutet 
om ansvarsfrihet för denna styrelse/nämnd. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Kommunrevisionen 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  14  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 32 Dnr 2016.106 042 

Förklaring till kommunfullmäktiges presidium med anled-
ning av anmärkning från revisionen 

Kommunens revisorer riktar i revisonsberättelse den 8 april 2016 an-
märkning mot kommunstyrelsen för bristande följsamhet mot lag om 
kommunal redovisning, samt avstyrker att kommunens årsredovisning 
för 2015 godkänns. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2016, § 72, att godkänna årsre-
dovisningen för 2015. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har begärt en förklaring till varför kom-
munstyrelsen tagit detta beslut. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen har den 20 april 2016, § 80, beslutat följande: 
 
Då ingen förändring av tidigare avsiktsförklaring föreligger lämnar kom-
munstyrelsen följande förklaring: 
 
Kommunfullmäktige tog beslut i februari 2015 att fortsätta redovisa pen-
sioner enligt så kallade fullfonderingsmodell tills den statliga utredningen 
har kommit med förslag på eventuell lagändring. 
 
I slutet på mars 2016 överlämnade utredningen KomRed sitt betänkande 
"En ändamålsenlig kommunal redovisning " SOU 2016:24 till regeringen. 
 
Förslaget avseende pensionsredovisningen går helt i linje med kommu-
nens redovisning. Det är inte rimligt att under den korta tid som återstår 
återgå till en pensionsredovisning enligt blandmodell. Den nya lagen om 
kommunal bokföring och redovisning föreslås träda i kraft den 1 januari 
2018. 
 
Yrkande 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna kommunstyrelsens förklaring. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens förklaring godkänns. 
_____  
Beslutsexp 
Kommunrevisionen 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  15  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 33 Dnr 2016.1016 042 
 
Årsredovisning 2015 Strömsunds kommun 
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat bokslut och för-
slag till årsredovisning för år 2015. 
 
Ekonomichefens förslag till beslut i kommunfullmäktige: 
 
1. Årsredovisning och bokslut för år 2015 godkänns. 
 
2. Avsättning för återställande av deponi görs med 5,7 mkr. 
 
3. Öronmärkningen för infrastrukturella omställningskostnader avgår 

med 2,7 mkr. Återstående saldo är 5,7 mkr. 
 
4.  Resultatutjämningsreserven (RUR) ökas med 7,5 mkr inom balans-

kravsutredningen. Nytt saldo för reserveringen är 42,5 mkr. 
 
5.  Fastställa balanskravsresultatet till plus 15 mkr, samt att inga tidigare 

balanskravsunderskott finns att reglera. 
 
6.  Fastställa kommunens redovisade resultat till plus 22,8 mkr, och kon-

cernens redovisade resultat till plus 31,1 mkr.  
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 72/2016 
 
Yrkanden 

* Göran Edman (rd) m.fl. yrkar att årsredovisningen inte ska godkännas i 
sin helhet. 
 
* Susanne Hansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. 
 
Proposition  

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  16  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 33 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning och bokslut för år 2015 godkänns. 
 
2. Avsättning för återställande av deponi görs med 5,7 mkr. 
 
3. Öronmärkningen för infrastrukturella omställningskostnader avgår 

med 2,7 mkr. Återstående saldo är 5,7 mkr. 
 
4.  Resultatutjämningsreserven (RUR) ökas med 7,5 mkr inom balans-

kravsutredningen. Nytt saldo för reserveringen är 42,5 mkr. 
 
5.  Balanskravsresultatet fastställs till plus 15 mkr. Inga tidigare balans-

kravsunderskott finns att reglera. 
 
6.  Kommunens redovisade resultat fastställs till plus 22,8 mkr, och kon-

cernens redovisade resultat till plus 31,1 mkr.  
 
Reservationer 

Göran Edman (rd), Mona Bjurström (rd), Mikael Säbom (sd) och Hans 
Elmbjer (sd) reserverar sig mot beslutet att godkänna årsredovisningen. 
 
_____  
 
 
Beslutsexp 
Ekonomi 
Kommunrevisionen 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  17  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 34 Dnr 2016.88 042  
 
Årsredovisning 2015 för Jämtlands Räddningstjänstförbund 
 
Årsredovisning 2015 har upprättats för förbundet. 
 
Revisionsberättelse har kommit in. Revisorerna tillstyrker att direktionen 
och de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 76/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja direk-
tionen och dess ledamöter ansvarsfrihet samt att godkänna årsredovis-
ningen 2015. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Direktionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2015. 
 
2. Årsredovisningen godkänns. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Göran Bergström (s) och Nils-Bengt Nilsson (c) 
i handläggningen av ärendet. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
 
 
 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2016-04-20 18 

Justering (Sign) 

§ 35 Dnr 2016.18 003 

Personalpolitiskt program 

Kommunens personalstrateg har fått uppdraget att uppdatera kommu-
nens personalpolitiska program, PPP.  Kommunens nämnder och styrel-
ser samt ledande tjänstepersoner i kommunen och ledamöter i kommu-
nens samverkans- och huvudskyddskommitté, CSG, har fått möjlighet att 
yttra sig över förslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och byggnämnden, kommu-
nens ledande tjänstepersoner samt CSG hade inga synpunkter.  

De synpunkter som kommit in har arbetats in i  förslaget. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden vill att medarbetarnas rätt till in-
dividuell kompetensutveckling förtydligas i ledarskapspolicyn och poli-
cyn för personal- och kompetensförsörjning. Socialnämnden vill att chefs 
ansvar förtydligas i alkohol- och drogpolicyn. Närvårdsnämnden i Frost-
viken vill att programmet kompletteras med åtgärder för att underlätta 
rekrytering till kommunens ytterområden.  

Policyn för personal- och kompetensförsörjning förtydligas genom att 
skriva in att policyn gäller hela kommunen samt att målet att upprätta 
personalförsörjningsplan ska omfatta hela kommunen. Det innebär att åt-
gärder för att underlätta rekrytering i kommunens ytterområden ska ingå 
i personalförsörjningsplanen samt i kommunens riktlinjer för rekrytering. 
Det personalpolitiska programmet kommer att kompletteras med upp-
följningsbara effektmål och uppdaterade riktlinjer för varje policy. 

Beredning 

Kommunstyrelsen § 77/2016 

Yrkande 

Karin Näsmark (s) yrkar följande ändringar i programmet: 

1. 2.10 Arbetstid

Ny punkt under inriktningsmål:
• Arbetsgivaren ska aktivt arbeta för att möjliggöra heltidsanställ-

ningar samt stimulera anställda att söka till heltidsanställning.



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  19  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 35 forts. 
 
2. 2.8 Personal- och kompetensförsörjning 
 

• Stryk sista meningen i sista stycket: Visstidsansällningar som staplas på 
varandra ska undvikas. 

 
• Lägg till följande som avslutande text på stycket i stället: 

 
Tidsbegränsade anställningar som följer på varandra utan uppehåll 
eller med mindre än sex månaders mellanrum, under mer än två år, 
ska ge rätt till tillsvidareanställning, oavsett om de tillfälliga anställ-
ningarna växlar mellan exempelvis vikariat eller allmän visstidsan-
ställning. 

 
Ajournering 

Efter yrkande av Göran Espmark (c) ajournerar sig ledamöterna för över-
läggning, klockan 15.30-15.40. 
 
Yrkande 

Göran Espmark (c) yrkar att ärendet ska återremitteras eftersom det är 
alltför kort betänketid för att utreda de två föreslagna betydande föränd-
ringarna i det personalpolitiska programmet. 
 
Proposition 

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

Omröstning begärs. 
 
Följande omröstningsproposition fastställs. 
 
Den som stöder avgörande i dag röstar ja. Den som stöder återremiss rös-
tar nej. 
 
Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 13 nej-röster (se omröstnings-
lista). Minst 1/3 av ledamöterna röstar för återremiss och ärendet ska 
därmed återremitteras. 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2016-04-20  20  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 35 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Personal 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  21  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 36 Dnr 2016.34  113 
 
Val av ledamot i barn-, kultur- och utbildningsnämnden för 
tiden intill den 31 december 2018 Elisabeth Lindholm (s) 

Beredning 

Valutskottet § 12/2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lars-Åke Knutsson (s), Lövberga, utses som ledamot i barn-, kultur- 
och utbildningsnämnden för tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Christina Blomberg (s), Hammerdal, utses som ersättare efter Lars-Åke 

Knutsson.  
 
3. Beslutet gäller fr.o.m. den 20 april 2016. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
De valda 
Löner 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  22  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 37 Dnr 2016.76 113 
 
Avsägelse från Ulf Sjölén (s) av de kommunala uppdragen 

Ulf Sjölén (s) anhåller om entledigande från de kommunala uppdragen. 
 
Beredning 

Valutskottet § 13/2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Framställningen godkänns. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Ulf Sjölén 
Socialnämnden 
Jämtlandsvärme AB 
Löner 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  23  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 38 Dnr 2016.76 113 
 
Val av ledamot i socialnämnden för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter Ulf Sjölén 

Beredning 

Valutskottet § 14/2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Per-Ingvar Wennberg (s), Norråker, utses som ledamot i socialnämn-
den för tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Ingrid Nilsson (s), Jormvattnet, utses som ersättare efter Per-Ingvar 

Wennberg. 
 
3. Beslutet gäller fr.o.m. den 20 april 2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Socialnämnden 
De valda 
Löner 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  24  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 39 Dnr 2016.76 113  
 
Val av ledamot i styrelsen för Jämtlandsvärme AB för tiden 
t.o.m. årsstämman 2019 efter Ulf Sjölén 
Beredning 

Valutskottet § 15/2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lena Gjersvold (s), Backe, utses som ledamot i styrelsen för Jämtlands-
värme AB för tiden t.o.m. årsstämman 2019. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 20 april 2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Jämtlandsvärme AB 
Lena Gjersvold 
Löner 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  25  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 40 Dnr 2016.43 113 
 
Avsägelse från Christina Olofsson av uppdraget som ersät-
tare för överförmyndaren 

Christina Olofsson, Backe, anhåller om entledigande från uppdraget som 
ersättare för överförmyndaren. 
 
Beredning 

Valutskottet § 16/2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Framställningen godkänns. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Överförmyndaren 
Christina Olofsson 
Löner 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  26  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 41 Dnr 2016.143 113 
 
Val av ersättare för överförmyndaren för tiden intill den  
31 december 2018 efter Christina Olofsson 

Beredning 

Valutskottet § 17/2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Charlotte Granbom, Strömsund, utses som ersättare för överförmynda-
ren för tiden intill den 31 december 2018. 

 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 20 april 2016. 
 
_____ 
 
Beslutsexp 
Överförmyndaren 
Christina Olofsson 
Löner 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  27  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 42 Dnr 2016.122 829 
 
Medborgarförslag om uppförande av en labyrint 

Gun Skogsberg, Södra Öhn, har i ett medborgarförslag den 31 mars 2016 
föreslagit att en labyrint uppförs vid brofästet i Strömsund. Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
 
 
 
 
 
 
 

  







 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  28  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 43 
 
Delgivningar 
 
a) Anmälan att följande medborgarförslag är obesvarade: 
 
 Dnr 2015.258  814 
 
• Förslag inkommit den 21 juli 2015 från Ulf Hammarberg, Strömsund, 

om utveckling av möjligheterna till friluftsliv på Rotnäset. Medborgar-
förslaget besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 
2016. 

 
 Dnr 2015.317 319 
 
• Förslag inkommit den 22 september från boende och personal på 

Granbacken, Utsikten och Strömbacka, om uteplatsen mellan Gran-
backen och Strömbacka. 

 
 
b) Anmälan att följande motioner är obesvarade: 
 
  Dnr 2015.344 344 
 
• Motion inkommen den 13 oktober 2015 från Morgan Olsson, Socialde-

mokraterna, om införande av stipendium till den som utbildar sig i bri-
styrkan. Motionen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 20 april 2016. 
 

 Dnr 2015.371 340 
 
• Motion inkommen den 27 oktober 2015 från Göran Espmark, Center-

partiet, om bolagisering av kommunens AVA-verksamhet. Motionen 
besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2016. 
 

Dnr 2015.415 780 
 

• Motion inkommen den 7 december 2016 från Simon Högberg, Modera-
terna, om upprättande av en strategi för att minska arbetslösheten. 
Motionen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 
april 2016. 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2016-04-20  29  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 43 forts. 
 
Dnr 2015.211 799 

 
• Motion inkommen den 10 juni 2015 från Peter Frost, Kerstin Sjöberg 

och Aron Kjellgren om att inrätta en social investeringsfond för att in-
vestera i människor. 

 
 Dnr 2015-385 144 
 
• Motion inkommen den 5 november från Susanne Hansson (s), Göran 

Bergström (s), Göran Espmark (c), Britt-Inger Roos (c) och Simon Hög-
berg (m) om nya stödområdesindelningar för jordbruk. 

 
 Dnr 2016.21 105 
 
• Motion inkommen den 20 januari 2016 från Göran Bergström, Social-

demokraterna, och Britt-Inger Roos, Centerpartiet, om att stärka varu-
märket Strömsunds kommun. 

 
 
c) Rapportering från socialnämnden § 23/2016 enligt 16 kap 6 f § social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt enligt 28 f-g 
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda be-
slut enligt 9 § LSS. 
 
 
d) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 10 februari 2016 beslutat att utse 
Göran Hellbergh, Yxskaftkälen, som ny ersättare för Miljöpartiet fr.o.m. 
den 10 februari 2016 efter Inger Paulsson. 
 
 
e) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 26 februari 2016 beslutat att utse 
Verner Hammar, Strömsund, som ny ersättare för Socialdemokraterna 
fr.o.m. den 26 februari 2016 efter Ulf Sjölén.  
 
 
f) Länsstyrelsen Västernorrland har den 10 mars 2016 beslutat att upplösa 
och avregistrera Stiftelsen efter Näsvikens Ångsåg. 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2016-04-20  30  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 43 forts. 
 
g) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov t.o.m.  
 KF § 20/2016: 
 

Budget 2016  1 050 000:-  

Utdelat *  - 1 013 000:-  
 
Återstår  37 000:-  

 
*)  Överskott turismen: 512 tkr 
 ÖF skuldrådgivning: 230 tkr 
 KLF ombudgetering drift: 271 tkr 
 
h) Reovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående me-

del från det extra statsbidraget 
 
 Extra statsbidrag (exkl. bidrag  27 901 000:- 
 från Skolverket 3 818 000:-) 

 Fördelat enl. KF § 7/2015 - 16 950 000:- 
 
 Återstår  10 951 000:- 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 
 



  

 
OMRÖSTNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum 
 
 

  

           Kommunfullmäktige 2016-04-20   
 

  
 

  § 35 §            §             
Nr Namn Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 

 Ledamot          
1 Susanne Hansson (s) X                 

2 Göran Bergström (s) X                 

3 Lars Andreasson (s) X                 

4 Lennart Oscarsson (s) X                 

5 Petra Monwell (s)                   

6 Ardis Lindman (s) 
 

X                 

7 Malin Axelsson (s)                   

8 Roger Sannemo (s) X                 

9 Karin Näsmark (s) X                 

10 Morgan Olsson (s) X                 

11 Lena Johansson (s) X                 

12 Bengt Bergqvist (s) X                 

13 Angelica Johannesson (s) X                 

14 Lars-Åke Knutsson (s) X                 

15 Elisabeth Lindholm (s)                   

16 Kjell Carlsson (s) X                 

17 Ida Collin (s) X                 

18 Göran Espmark (c)   X               

19 Mats Gärd (c)   X               

20 Magnus Svensson (c)   X               

21 Ragnar Lif (c)   X               

22 Britt-Inger Roos (c)                   

23 Simon Högberg (m)   X               

24 Åse Ehnberg (m)   X               

25 Lars-Eric Bergman (m)   X               

26 Fredrika Lundin (m)   X               

27 Peter Frost (v) X                 

28 Kerstin Sjöberg (v) X                 

29 Gert Norman (v)                   

30 Sven-Ingvar Eriksson (sd)                   

31 Peter Dahlstedt (sd)                   

32 Lars Gustavsson (sd)                   
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Sammanträdesdatum 
 
 

  

           Kommunfullmäktige 2016-04-20   
 

  
 

  § 35 §            §             
Nr Namn Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 

33 Göran Edman (rd)   X               

34 Mona Bjurström (rd)   X               

35 Greger Rönnqvist (mp) X                 

 Ersättare          

1 Roger Kristofersson (s) X                 

2 Marie Gabrielsson (s)                   

3 Carina Andersson (s)                   

4 Sara Edvardsson (s) X                 

5 Kent Wassdahl (s) X                 

6 Desirée Edin (s)                   

7 Bernth Nygren (s)                   

8 Christin Mattsson (s)                   

9 Verner Hammar (s)                   

10 Nils-Bengt Nilsson (c)   X               

11 Eira Roos (c)                   

12 Lars Lif (c)                   

13 Marina Wahlström (m)                   

14 Håkan Berglund (m)                   

15 Ylva Hansson Glantz (v)                   

16 Aron Kjellgren (v) X                 

17 Hans Elmbjer (sd)   X               

18 Mikael Säbom (sd)   X               

19 Kenneth Sjödin (rd)                   

20 Siv Johansson (rd)                   

21 Per Berglund (mp)                   

22 Göran Hellbergh (mp)                   
  21 13                            
                 
  Protokollsjusterare 
 
  Ordförande ............................................…… ............................................……….. 

  Ardis Lindman Lennart Oscarsson                
 
 Sekreterare ............................................…… ............................................………..         
  Lena Haglund Lars-Eric Bergman                     
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Nr Namn Hemort Besl Ej tjg  
1 Göran Bergström (s) Strömsund  X    

2 Lars Andreasson (s) Norråker  X    

3 Susanne Hansson (s) Strömsund  X    

4 Lennart Oscarsson (s) Hammerdal  X    

5 Petra Monwell (s) Flyn      

6 Ardis Lindman (s) Björkvattnet  X    

7 Malin Axelsson (s) Sikås      

8 Roger Sannemo (s) Strömsund  X    

9 Karin Näsmark (s) Havsnäs  X    

10 Morgan Olsson (s) Blåsjöfallet  X    

11 Lena Johansson (s) Lövberga  X    

12 Bengt Bergqvist (s) Strömsund  X    

13 Angelica Johannesson (s) Strömsund  X    

14 Lars-Åke Knutsson (s) Lövberga  X    

15 Elisabeth Lindholm (s) Strömsund      

16 Kjell Carlsson (s) Hammerdal  X    

17 Ida Collin (s) Norråker  X    

18 Göran Espmark (c) Äspnäs  X    

19 Mats Gärd (c) Fyrås  X    

20 Magnus Svensson (c) Gåxsjö  X    

21 Ragnar Lif (c) Kyrktåsjö  X    

22 Britt-Inger Roos (c) Tjärnnäset      

23 Simon Högberg (m) Strömsund  X    

24 Åse Ehnberg (m) Strömsund  X    

25 Lars-Eric Bergman (m) Hoting  X    

26 Fredrika Lundin (m) Strömsund  X    

27 Peter Frost (v) Strömsund  X    

28 Kerstin Sjöberg (v) Strömsund  X    

29 Gert Norman (v) Backe      

30 Sven-Ingvar Eriksson (sd) Kilen      

31 Peter Dahlstedt (sd) Kycklingvattnet      

32 Lars Gustavsson (sd) Lövberga      

33 Göran Edman (rd) Holmsund  X    

34 Mona Bjurström (rd) Strömsund  X    

35 Greger Rönnqvist (mp) Strömsund  X    
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 Ersättare     

      
Nr Namn Hemort Besl Ej tjg  
1 Roger Kristofersson (s) Strömsund  X    

2 Marie Gabrielsson (s) Ulriksfors      

3 Carina Andersson (s) Strömsund      

4 Sara Edvardsson (s) Hammerdal  X    

5 Kent Wassdahl (s) Tåsjö  X    

6 Desirée Edin (s) Strömsund      

7 Bernth Nygren (s) Strömsund      

8 Christin Mattsson (s) Ede      

9 Verner Hammar (s) Strömsund      

10 Nils-Bengt Nilsson (c) Backe  X    

11 Eira Roos (c) Strömsund      

12 Lars Lif (c) Kyrktåsjö      

13 Marina Wahlström (m) Strömsund      

14 Håkan Berglund (m) Gussvattnet      

15 Ylva Hansson Glantz (v) Strömsund      

16 Aron Kjellgren (v) Strömsund  X    

17 Hans Elmbjer (sd) Skarpås  X    

18 Mikael Säbom (sd) Strömsund  X    

19 Kenneth Sjödin (rd) Rossön      

20 Siv Johansson (rd) Strömsund      

21 Per Berglund (mp) Backe      

22 Göran Hellbergh (mp) Strömsund      

 
 
 
 
 
 
 

 
    Protokollsjusterare 
 
 
Ordförande .................................................……… .................................................……… 
  Ardis Lindman  Lennart Oscarsson  
                   
 
Sekreterare .................................................……… .................................................……… 
  Lena Haglund  Lars-Eric Bergman                     
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