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§ 69 
 

Information från kommunrevisionen 
  

Kent Wassdahl vice ordförande för kommunrevisionen informerar om 
revisionens arbetssätt. Granskningar sker exempelvis med stöd av proto-
koll från styrelser och nämnder samt intervjuer.  
 
Ledamöterna får ha avvikande åsikter vilket kan ges uttryck för i rappor-
terna.  
 
Den senaste revisionsrapporten gäller styrning och ledning av myndig-
hetsutövning inom IFO. Den rapporten kommer att behandlas av full-
mäktige i februari 2020.  
_____ 
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§ 70 Dnr 2019.270 042 

 
Beslut om ansvarsfrihet år 2018 för direktionen i Partnerskap 
Inland - Årsredovisning 2018 

 
Årsredovisningen 2018 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – 
Akademi Norr – fastställdes av direktionen den 15 februari 2019.  
  
Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund 
med direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlems-
kommuns fullmäktige.  
  
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna föreslår att direktionen 
för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. 
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 109/2019. 
Kommunstyrelsen § 154/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge styrelseleda-
möterna ansvarsfrihet och att årsredovisningen godkänns. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att årsredovisningen godkänns. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2018. 
 

2. Årsredovisningen godkänns. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Susanne Hansson (s) i handläggningen av 
ärendet. 
_____ 
Beslut skickas till 
Partnerskap Inland – Akademi Norr 
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§ 71 Dnr 2019.203 042 

 
Redovisning av partistöd 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2014, § 126, att anta reg-
ler för partistöd. 
 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning sen-
ast den 30 juni efter räkenskapsårets utgång och som visar att partistödet 
har använts för det ändamål som anges i 4 kapitlet, 31 §, första stycket i 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  
  
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 
Fullmäktige får i de i förväg antagna reglerna för partistöd besluta om att 
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning 
respektive granskningsrapport.  
  
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Rättvis 
demokrati och Sverigedemokraterna har lämnat in redovisningar för 
2018.  
  
Partistödet är för närvarande 10 000 kronor till varje parti som är repre-
senterat i kommunfullmäktige. Dessutom utgår ett stöd på 18 000 kronor 
per mandat. 
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 110/2019. 
Kommunstyrelsen § 155/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag 
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§ 71 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Redovisningarna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpar-

tiet, Moderaterna, Rättvis demokrati och Sverigedemokraterna god-
känns. 
 

2. Partistödet för 2020 betalas ut i januari 2020 till partierna med god-
känd redovisning. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Peter Frost (V) och Steve Svensson (SD) i 
handläggningen av ärendet. 
_____ 
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§ 72 Dnr 2019.320 101 

 
Klimatanpassningsplan för Strömsunds kommun, 2019-2030 
 
Strömsunds kommun har i ett förvaltningsövergripande samarbete tagit 
fram en klimatanpassningsplan för kommunen. Planens syfte är att 
mildra negativa effekter och/eller kostnader för kommunens verksam-
heter, men också att ta tillvara nya möjligheter, till följd av klimatföränd-
ringarna. 
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 111/2019. 
Kommunstyrelsen § 156/2019. 
 
Yrkande 
 
*Susanne Hansson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag 
 
*Lennart Oscarsson (S) yrkar att uppföljning och redovisning sker i kom-
munfullmäktige. 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag med Lennart Oscarsson yrkande.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Klimatanpassningsplan för Strömsunds kommun, 2019-2030 god-

känns. Bilaga  
 

2. Uppföljning och redovisning sker i kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige 

_____ 
Beslut skickas till 
Förvaltningarna  
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1. Bakgrund och genomförande 

Klimatet har alltid varierat och påverkats av naturliga processer som ger variationer 
mellan varmare och kallare perioder i ett längre perspektiv. Men de förändringar som 
sker nu är unika genom att de sker så snabbt, har stor omfattning och förväntas få 
långtgående effekter. De snabba förändringarna gör att den normala anpassningen, 
både av den naturliga och av samhällets system har svårt att hinna med. Effekterna av 
den globala uppvärmningen märks på alla kontinenter i form av till exempel stigande 
havsnivå och mer extremväder som värmeböljor och översvämningar. 
 
Den globala medeltemperaturen har stigit anmärkningsvärt snabbt och kraftigt, jäm-
fört med klimatets förändringar längre tillbaka i tiden. Enligt FN:s klimatpanels 
(IPCC) rapport från 2007 kommer klimatförändringen, till följd av mänsklighetens 
utsläpp av växthusgaser, att innebära en global temperaturökning på mellan 1,8 och 
6,4 grader till år 2100. 
 
Klimatförändringarna har accelererat och det senaste årtiondet var det varmaste som 
någonsin uppmätts. Sverige beräknas få en ännu större temperaturökning än globalt 
och då framförallt i de norra delarna av landet. 
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I Sverige kommer temperaturförändringarna generellt att leda till mildare och blötare 
vintrar, längre somrar och fler värmeböljor. Vinterstormarna förväntas orsaka allt 
större skada, eftersom tjälperioden blir kortare och tjäldjupet minskar. Städer och 
andra urbana områden är särskilt sårbara för värmeböljor, översvämningar och torka, 
vilket kan påverka infrastruktur, människors hälsa och den ekonomiska utvecklingen. 
 
Klimatanpassning är en del av en hållbar samhällsutveckling. Inom varje sektor som 
påverkas måste man ta hänsyn till klimatförändringarna. Det är ett krav för att bland 
annat säkra framtida dricksvattentillgång, hantera nederbörd och värmeböljor, samt 
att utveckla turism, jord- och skogsbruk efter de förutsättningar som ges av klimatet 
och naturen. 
 
Ur ett globalt perspektiv kommer Sverige och Strömsund trots allt att drabbas lindrigt 
av klimatförändringarna, eftersom vi har ekonomiska och tekniska möjligheter att 
vidta åtgärder för att förhindra större skada på våra samhällen och livsmiljöer. Den 
information som finns idag om klimatförändringar är så pass tillförlitlig att vi måste 
förhålla oss till den. Anpassningsarbetet måste börja snarast, för att vi ska kunna und-
vika och förebygga stora kostnader när förändringarna redan skett. 
 

Klimat- och sårbarhetsutredningen SOU 2007:60 
I Sverige tillsattes Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007, för att beskriva vilka kon-
sekvenser klimatförändringarna kan få. Utredningen visade att i stort sett alla sam-
hällssektorer i Sverige blir påverkade; bebyggelse, infrastruktur, naturmiljö, kvali-
teten på vårt dricksvatten, jord- och skogsbruk, människors hälsa och så vidare. I 
många fall är effekterna negativa, men ett varmare klimat ger också nya möjligheter. 
Exempelvis innebär ett varmare klimat nya möjligheter för skogs- och jordbrukspro-
duktion. Centrala myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner, näringsliv och 
enskilda blir alla berörda av klimatförändringarna och har då också ett ansvar för att 
hantera de utmaningar och möjligheter som de för med sig. 
 
Ett stort antal centrala myndigheter är genom sina respektive sektorsansvar inblan-
dande i klimatanpassningsarbetet. SMHI har av regeringen fått uppdraget att inrätta 
ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Andra myndigheter, som till 
exempel Naturvårdsverket, Boverket, Energimyndigheten, Lantmäteriet, Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statens geotekniska institut (SGI), 
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Sveri-
ges geologiska undersökning (SGU), arbetar enskilt eller tillsammans med SMHI med 
klimatanpassningsfrågor. 
 

Länsstyrelsen ska samordna 
Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag ansvaret att samordna och driva på det reg-
ionala klimatanpassningsarbetet. SMHI har på uppdrag av länsstyrelsen utfört en reg-
ional analys av klimatförändringar för Jämtlands län. Resultatet redovisas i rapporten 
Framtidens klimat i Jämtland (SMHI 2015). I analysen beskrivs klimatet i länet uti-
från dagens och framtidens temperatur, nederbörd, vattenflöden, snö samt markfuk-
tighet utifrån olika scenarier. De framtida förhållandena redovisas på kort sikt (till år 
2050) och på lång sikt (till år 2098). Den regionala analysen har använts som un-
derlag i den här klimatanpassningsplanen. 
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Dessutom har Länsstyrelsen i Jämtlands län publicerat en Faktasamling om klimatan-
passning och risk- och sårbarhetsarbete i Jämtlands län, KARSA (2018). Fakta-
samlingen ger en överblick och beskriver exempel på hot, risker och möjligheter som 
kan bli följden av ett framtida förändrat klimat i Jämtlands län. Materialet från denna 
faktasamling har framför allt använts för att identifiera olika sårbarhetsområden i 
Strömsunds kommun. 
 

Jämtlands läns klimatstrategi 
Jämtlands läns klimatstrategi och dess åtgärdsplaner ska fungera som vägledning i 
omställningen till förnybar energi och ett energieffektivt samhälle, och till ett långsik-
tigt robust samhälle som kan hantera sårbarheter och ta vara på möjligheterna i ett 
förändrat klimat. Strategins vision och målsättningar anger länets viljeinriktning, och 
visar på de strategiska steg som behöver tas för att genom regional samverkan och 
lärande skapa en gemensam kunskapsbas. Strategin är en vägledning och ett stöd i 
samband med upprättande av andra planer och program, vid prioriteringar och beslut. 
 
Den första klimatstrategin för Jämtlands län fastställdes 2014. Tre år senare blev åt-
gärdsförslagen uppdaterade, och texterna bearbetade. Regeringen gav länsstyrelsen i 
uppdrag att under 2018 presentera en uppdaterad klimat- och energistrategi som bi-
drar till att nå de förändrade nationella klimat- och energimålen. Den ska antas hösten 
2019. 
 

Kommunens roll i arbetet 
Kommunerna spelar en avgörande roll i klimatanpassningsarbetet genom att de an-
svarar för att det finns fungerande anläggningar för vatten, avlopp, energi och avfall 
samt vård, skolor och omsorg. Alla dessa områden kan komma att påverkas av kli-
matförändringarna. Det är därför viktigt att kommunen identifierar sårbara områden 
och verksamheter, finner lämpliga åtgärder för att anpassa samhället, gör avvägningar 
mot andra intressen och prioriterar vilka åtgärder som krävs, på lång och på kort sikt. 
Klimatanpassning spänner över en stor bredd och berör många olika verksamheter, 
därför är samarbete mellan olika förvaltningar och aktörer nödvändigt. 
 

Syfte 
Syftet med klimatanpassningsplanen är att mildra negativa effekter och/eller kostna-
der för kommunens verksamheter, men också att ta tillvara nya möjligheter, till följd 
av klimatförändringarna. 
 

Mål 
Målet för klimatanpassningsarbetet i Strömsunds kommun är att: 
 
 Identifiera de verksamheter där ytterligare åtgärder krävs för att stå bättre rustade 

inför ett framtida klimat. 
 Integrera klimatanpassning i kommunens dagliga processer och planering i alla 

berörda verksamheter, för att bidra till en hållbar utveckling. 
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Projektorganisation 
Strömsunds kommun har under 2016–2017 deltagit i SMHI:s projekt för att arbeta 
fram en klimatanpassningsplan. Därefter tillsattes en arbetsgrupp, med representation 
från kommunens förvaltningar och bolag, samt politiker. Gruppen har haft det över-
gripande ansvaret för att driva kommunens klimatanpassningsarbete. Respektive för-
valtning/bolag har inom sin egen verksamhet analyserat de verksamheter, platser och 
grupper av människor inom Strömsunds kommun som är sårbara för klimatföränd-
ringarna. Med en bred representation och deltagande i processen ska kunskapen om 
klimatförändringar och dess tänkbara konsekvenser spridas i hela organisationen.  

 

Metod 
Strömsunds kommun har valt att arbeta med klimatanpassningsplanen parallellt med 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys. De identifierade konsekvenserna och sårbar-
heterna som bedöms vara klimatrelaterade och förväntas vara relativt regelbundet fö-
rekommande har förts till klimatanpassningsplanen. Respektive påverkansområde har 
fördelats mellan de mest berörda förvaltningarna, vilka har fått huvudansvaret för att 
arbeta vidare med åtgärder och hur förvaltningen ska anpassa sin verksamhet efter de 
förväntade scenarierna. Gruppen har därefter prioriterat bland åtgärderna och fördelat 
ansvaret för dem mellan kommunens förvaltningar. 
 

Klimatunderlag 
Strömsunds kommun har i planen valt att arbeta utifrån sceneriet RCP4.5. Detta sce-
nario är det som bäst stämmer överens med det antagna klimatscenario kommunen 
använt sig av i den gällande kommunövergripande översiktsplanen från 2014. I pla-
nens diagram har även RCP8.5 tagits med för att visa på ”ytterligheter”. 
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Tabell 1. Antaganden som ligger till grund för scenarierna RCP4.5 och RCP8.5 
 

RCP4.5 

 Utsläppen av koldioxid ökar något och kulminerar omkring år 2040. 

 Befolkningsmängd något under nio miljarder i slutet av seklet. 

 Lågt arealbehov för jordbruksproduktion, bland annat till följd av större  
skördar och förändrade konsumtionsmönster. 

 Omfattande skogsplanteringsprogram. 

 Låg energiintensitet. 

 Kraftfull klimatpolitik. 

 
RCP8.5 

 Koldioxidutsläppen är tre gånger dagens vid år 2100 och metanutsläppen 
ökar kraftigt. 

 Jordens befolkning ökar till tolv miljarder, det leder till ökade anspråk på  
betes- och odlingsmark för jordbruksproduktion. 

 Teknikutvecklingen mot ökad energieffektivitet fortsätter, men långsamt. 

 Stort beroende av fossila bränslen. 

 Hög energiintensitet. 

 Ingen tillkommande klimatpolitik. 

 
RCP:er är möjliga utvecklingsvägar för strålningsbalansen med det gemensamma namnet 
”representativa koncentrationsutvecklingsbanor” från engelskans ”Representative Concent-
ration Pathways (RCP)”. RCP:erna är namngivna efter den nivå av strålningsdrivning i 
W/m2 som uppnås år 2100. RCP-scenarier låg till grund för IPCC:s rapport 2013. 

 

Avgränsningar 
Klimatanpassningsplanen är begränsad till kommunens verksamhetsområden. Ana-
lysen av klimatförändringarnas konsekvenser utgår från de sektorer som behandlas i 
Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007), med fokus på de områden där an-
passningsåtgärder kan vidtas inom kommunens verksamheter. 
 
De hot och risker som ett förändrat klimat kan medföra kommer på en övergripande 
nivå att identifieras och värderas i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA).  
I RSA-arbetet kommer ”klimathoten” att värderas och det är sannolikt att några hot då 
värderas som allvarliga. Klimatanpassningsplanen kan alltså ses som ett dokument 
parallellt till kommunens RSA, där klimatanpassningsplanen i huvudsak handlar om 
”vardagshändelser”. Det är händelser som vi kan förvänta sker frekvent på grund av 
förändringarna i klimatet och som påverkar våra medborgare regelbundet. Kommu-
nens RSA kommer att behandla ”sällanhändelser”, det vill säga händelser av mer ex-
trem karaktär som saknar regelbundenhet. Vissa händelser och scenarier kan natur-
ligtvis beröras i såväl klimatanpassningsplanen som i risk- och sårbarhetsanalysen.  
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Konsekvenserna av klimatförändringarna och behovet av anpassning hänger tätt ihop 
med arbetet med att minska klimatpåverkande utsläpp. Klimatanpassningsplanen om-
fattar dock inte åtgärder som görs för att minska klimatpåverkan, då detta istället be-
handlas inom ramen för kommunens strategiska miljö- och klimatarbete. 
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2. Strömsunds kommun 

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och är landets till ytan sjätte största kom-
mun med sina 11 780 kvadratkilometer, varav 1 315 kvadratkilometer är vatten.  
 
Den till arealen stora kommunen har flera olika naturtyper. Längst i nordväst, med 
gräns mot Norge, finns fjällnatur. Fjällen är relativt låga med få toppar över 1 200 
meter. Fjällnaturen övergår i förfjällsterräng, med delvis sjöfyllda nordväst–sydost-
liga dalar. Genom Ströms Vattudals 16 mil långsträckta sjösystem rinner Faxälven 
vidare mot sydost, ner till Ångermanälven. Slättområden i form av skog- och myr-
marker finns mellan fjällkedjan och urbergets skogklädda bergskullterräng längst i 
öster. Drygt hälften av kommunens yta, cirka 600 000 hektar, är produktiv skogs-
mark. Framför allt i kommunens södra del finns det näringsrik, odlingsbar jord, cirka 
5 000 hektar åker och betesmark brukas i kommunen. 
 
Med en befolkning på totalt 11 703 invånare, 5 623 kvinnor och 6 080 män (31 de-
cember 2018) bor det endast drygt en invånare per kvadratkilometer. Av dessa bor 
cirka 60 procent i tätorter, därför finns stora obebodda områden i kommunen. Samt-
liga större tätorter ligger i anslutning till vatten, även mindre tätorter och enskilda hus 
ligger oftast i närheten av någon sjö eller vattendrag. 
 
Centralorten, Strömsund, med drygt 3 700 invånare, ligger vid Ströms Vattudal. 
Andra större tätorter är Hammerdal (cirka 1 300 invånare), Hoting (cirka 800 invå-
nare), Backe (cirka 600 invånare), och Gäddede (cirka 400 invånare). Tio procent av 
befolkningen bor i små byar (50–200 invånare) och 30 procent i ännu mer glesbefol-
kade områden. 
 
Kommunens berörs av både Ångermanälvens och Indalsälvens vattensystem. Indals-
älvens vattensystem, i de södra delarna av kommunen, utgörs i huvudsak av Am-
merån, som rinner från Hammerdalssjön ner till Indalsälven. Denna sträcka är oregle-
rad och omfattas av Natura 2000. Ångermanälvens vattensystem sträcker sig från 
norska sidan och till kommungränsen i öster. Vattensystemet omfattas av ett flertal 
stora sjöar, som till exempel Stora Blåsjön, Kvarnbergsvattnet, Tåsjön, Flåsjön och 
Ströms Vattudal. Vattensystemet är reglerat och det finns ett flertal vattenkraftverk 
och dammar i kommunen. Från Strömsunds kommun rinner Fjällsjöälven och Faxäl-
ven ut i Ångermanälven. 
 
Kommunens västra delar, fjällkedjan, består i huvudsak av sedimentära bergarter som 
kalksten och olika skifferarter samt kvartsit, medan kommunens östra delar befinner 
sig på urberg av granit. Den dominerande jordarten är morän, men i närheten av vat-
tensystem och efter isälvssystem förekommer även olika glaciala och postglaciala 
sediment.  
 

Kommunala dricksvattentäkter 
Kommunen har 18 kommunala dricksvattentäkter. Av dessa är 17 grundvattentäkter, 
medan endast en är en ytvattentäkt. Dessutom finns ett antal ”föreningar” i framför 
allt byarna som har gemensam vattenförsörjning, här förekommer både yt- och grund-
vattentäkter. Enskilda hushåll kan ha egen dricksvattenförsörjning från djupborrad 
brunn, grävd brunn eller ytvatten. För kommunens vattentäkter pågår ett arbete med 
att införa vattenskyddsområden. Det ska vara klart inom de närmsta åren.  



 
 

 
Titel: Klimatanpassningsplan för Strömsunds  
kommun 2018–2030 

 
 

  Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare 
Version:  1.0 Fastställd: KF 2019-09-18, § 72  Tid för uppdatering:  

 
 

9

En intention att även skapa vattenskyddsområden för de större gemensamhetsanlägg-
ningarna finns uttalad i den kommunövergripande översiktsplanen. I dagsläget be-
döms kommunens möjligheter för dricksvattenförsörjning som god, då kommunen 
har stora sjöar och en förhållandevis god grundvattentillgång. 
 

Klimatfaktorer som påverkar Strömsunds kommun 
Fakta om de klimatfaktorer som påverkar vår kommun har vi till största delen hämtat 
från ”Framtidsklimat i Jämtlands län, SMHI 2015”, en rapport som beskriver dagens 
och framtidens klimat i Jämtland baserat på observationer och beräkningar utifrån två 
olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser. Data från internationell 
klimatforskning är bearbetade för att möjliggöra analyser på lokal skala, inklusive 
hydrologisk modellering. Resultaten beskrivs i form av olika klimatindex, det vill 
säga medelvärden, säsongsvariationer och mer extrema förhållanden, baserade på 
statistiska bearbetningar av data. 
 
Ökande medeltemperatur 

Årsmedeltemperaturen i Jämtland ligger idag (1961–1990) på cirka 0°C i fjällen och 
cirka 1,5°C i lågterräng. Analyserna av framtida klimat visar på en gradvis uppvärm-
ning. I mitten på seklet visar båda RCP-scenarierna en uppvärmning på cirka 2 grader 
jämfört med perioden 1961–1990. I slutet av seklet visar RCP4.5 en uppvärmning på 
cirka 3 grader medan RCP8.5 hamnar på cirka 5 grader. Störst uppvärmning väntas 
ske under vintern. 
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Längre vegetationsperiod 

I och med uppvärmningen ökar vegetationsperiodens längd, för RCP4.5 med ungefär 
en månad och för RCP8.5 med cirka 50 dagar.  
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Värmebölja 

Värmeböljorna förväntas öka då antalet varma dagar blir fler. RCP8.5 visar ett årsme-
delvärde på åtta dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C, i slutet av 
seklet. SMHIS:s definition av värmebölja är följande: En sammanhängande period då 
dygnets högsta temperatur är minst 25.0°C minst fem dagar i sträck. 
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Ökad nederbörd i form av regn, främst vintertid 

En varmare atmosfär innebär både ökad avdunstning och snabbare cirkulation, vilket 
ger mer nederbörd. Analyserna av årsmedelnederbörd bekräftar större regnmängder i 
det framtida klimatet. Årsmedelnederbörden väntas öka med 20 procent för RCP4.5 
och drygt 30 procent för RCP8.5. Nederbörden ökar mest vintertid, i den östra delen 
av länet visar RCP8.5 på cirka 40 procents ökning.  
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Kraftigare nederbörd 

Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med 15–20 
procent beroende på RCP-scenario. Kraftigt regn är enligt SMHI:s definition mer än 4 
millimeter per timme.  
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Minskat snötäcke 

Antalet dagar med snö varierar över länet. Enligt klimatscenarierna minskar snötäcket 
generellt i länet men främst i de östra delarna. Den västliga delen av länet påverkas i 
mindre omfattning. 
 

Lägre markfuktighet 

Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden. Från dagens åtta till tio dagar 
till 25–30 dagar (RCP4.5) eller 35–45 dagar (RCP8.5) mot slutet av seklet. 
 

 
Ökade vattenflöden under vinterhalvåret 

För länet ses en ökning av årstillrinningen med uppemot tio procent vid mitten av 
seklet. Ökningen fortsätter även mot slutet av seklet och är relativt jämnt fördelad 
över länet. Den största ökningen av tillrinningen sker under vintern och även det lägre 
scenariot RCP4.5 visar på 40–90 procents ökad tillrinning för vattendragen. Under 
sommaren förväntas tillrinningen minska.  
 
Vattendragen har under referensperioden haft tydliga årstidsförlopp, med vårflö-
destopp, låga sommarflöden, högre höstflöden och lägre vinterflöden. Dessa föränd-
ras i princip inte enligt framtidsscenarierna men flödet blir något mer utjämnat över 
året. Vårflödestoppen kommer tidigare och det finns områden som troligen får både 
lägre och högre vårflödestoppar. 
 
Mindre tjäle  

Det är stora skillnader mellan tjäle i olika typer av jordar. För sandjordar utvecklas 
tjälen djupare än i till exempel lerjordar. Snö och markvegetation isolerar och häm-
mar tillväxten av tjäle. I och med temperaturökningen beräknas säsongen för tjäle bli 
kortare och tjäldjupet minskar framöver. 
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Extrema vindar 

I Sverige är det mest blåsigt under vinterhalvåret, och minst blåsigt under sommaren. 
Eftersom det vanligen blåser från väster när det stormar som värst i Sverige, är södra 
Sverige mest utsatt.  
 
Det finns idag inga säkra svar på hur extrema vindförhållanden kommer att utvecklas 
i framtiden, även om några beräkningar visar att lågtryckens banor flyttas, vilket leder 
till regionala minskningar respektive ökningar av blåsigt väder. En annan tendens är 
att de kraftigaste stormarna blir mer intensiva.  
  
Det går alltså inte att ge några säkra svar för Jämtlands län. Ändå finns det anledning 
att förvänta sig större stormskador i framtiden. Vindfällningar som kan orsaka skogs-
skador, blockera transportleder och skada luftledningar påverkas av mer än bara av 
vindstyrkan. Skadorna på skogen blir ofta större vid brist på tjäle och då marken är 
blöt, förhållanden som väntas bli ännu vanligare i och med mildare vintrar framöver.  
  
Grundvatten 

Förändrad nederbörd och ökad avdunstning påverkar grundvattnet, både kvalitativt 
och kvantitativt. För Sverige i stort ökar grundvattenbildningen och grundvattennivå-
erna höjs. I större magasin, som sand- och grusåsar, kan nivåökningen bli någon eller 
några decimeter.  
 
Nivåändringarna följer säsongerna. Vintertid ökar grundvattennivåerna jämfört med 
referensperioden, i och med att vädret blir mildare och mer av nederbörden kommer 
som regn. Under sommarperioden och tidig höst (maj–oktober) sänks grundvattenni-
våerna. Snösmältningen sker tidigare på året och den period då avdunstningen är 
högre än nederbörden blir längre. Nivåsänkningen under sommaren väntas bli något 
svagare än höjningen under vintern. 
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3. Konsekvenser av ett förändrat klimat – hot och möjligheter 

Avsnittet handlar om hur vi kan förvänta att Strömsunds kommuns verksamheter blir 
påverkade av klimatförändringarna. De flesta verksamheterna i kommunen påverkas 
direkt, eller indirekt. Påverkan kan vara både positiv och negativ. Respektive förvalt-
ning har identifierat sårbarheter inom de olika verksamhetsområdena. Därefter har 
projektgruppen gemensamt analyserat olika åtgärder, för att minska och mildra effek-
terna av sårbarheten. Konsekvenserna av påverkan kommer generellt att leda till 
ökade krav på kommunen med att hantera förändringar, samt en ökad krisberedskap.  

 
 

Tekniska försörjningssystem, infrastruktur 
Olika tekniska försörjningssystem och en fungerande infrastruktur är avgörande för 
att vårt samhälle ska fungera, så som vägar, dricksvatten, dagvatten, avlopp, elsystem 
med mera. Klimatförändringarna ger konsekvenser för alla dessa områden och har 
analyserats för att hitta åtgärder som kan minska och mildra de effekter de får. Ofta är 
problemen inte nya, utan redan befintliga problem förvärras av ett förändrat klimat.  
  
Kommunikationer och infrastruktur planeras ofta utifrån ett längre perspektiv, och det 
är viktigt att vid planering för investeringar ta hänsyn till aktuell kunskap om de för-
ändringar som förväntas ske. 
  
Ett klimat med högre medeltemperatur kan på längre sikt också ge möjligheter. Ex-
empelvis kan vattentillgången öka generellt, likaså infiltrationen till grundvatten. Ett 
annat exempel är att uppvärmningsbehovet minskar, med minskade kostnader som 
följd.  
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Dricksvatten  

Konsekvenserna för dricksvattenförsörjningen blir avsevärda. Kvaliteten på råvattnet 
i vattentäkterna kommer sannolikt att försämras med ökade humushalter och ökad 
förorening av mikroorganismer. Risken för avbrott och förorening av dricksvattnet 
ökar med ökade risker för översvämningar, ras och skred. 
 
Ökad temperatur i sjöar och vattendrag, en tidigare islossning och en ökad avrinning 
kommer att öka utlakningen av närsalter och humus. Resultatet i form av färgade vat-
ten, ökad övergödning och sannolikt ökad förekomst av alger och cyanobakterier 
medför en försämrad vattenkvalitet och gör det mycket svårt att nå miljömålen. (SOU 
2007:60) 

 
 

    

   Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Sänkta grundvattennivåer. 

 Försämrad grundvattenkvalitet. 

 Ökade problem med mikroorganismer. 

 Vattenbrist. 

 Ökning av föroreningar från: 

 Slam med mera via nederbörd. 

 Ökad användning av bekämpningsmedel.  

 Näringsläckage från jordbruk. 

 Enskilda avloppsanläggningar. 

 Bräddningar i reningsverk. 

 Saltning. 

 Elavbrott. 

 Avsaknad av reservvattentäkter. 

 Färre användbara dricksvattenområden. 

 Positiv konsekvens: Färre tjälbrott. 

 
Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Upprättande av vattenskyddsområden. 

 Förstärkt råvattenskydd, eller byte av råvattenkälla – utveckla ytvatten- 
reningsverk. 

 Fler säkerhetsbarriärer. 

 Ny teknisk övervakning. 

 Översyn av provtagningsprogram. 



 
 

 
Titel: Klimatanpassningsplan för Strömsunds  
kommun 2018–2030 

 
 

  Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare 
Version:  1.0 Fastställd: KF 2019-09-18, § 72  Tid för uppdatering:  

 
 

18

Dagvatten  

Extrema skyfall innebär att ledningarna bli överbelastade. Riskerna för bakåtström-
mande vatten med källaröversvämningar som följd ökar, liksom bräddning av av-
loppsvatten med åtföljande hälsorisker. (SOU 2007:60) 
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Ökad skyfallsfrekvens. 

 Ökad långvarig nederbörd. 

 Mer sedimentavlagringar i ledningsnäten. 

 Positiv konsekvens: Mindre snösmältning och vårflod. 

 
Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Öka dimensioneringen av ledningsnätet. 

 Hållbar dagvattenhantering vid industrier och privat mark. 

 Vid nyanläggning anpassa förläggning och material till eventuella  
markrörelser. 

 Analys av risknivå vid nya exploateringar. 

 Anläggande av ”översvämningsytor”. 
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Avloppsvatten  

Avloppssystemen kommer att belastas kraftigt i ett förändrat klimat på grund av 
ökade regnmängder och en omfördelning av regn till höst, vinter och vår när avdunst-
ningen är låg och marken är vattenmättad. (SOU 2007:60) 
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Bräddning på grund av höga flöden. 

 Inläckage från dagvattennätet vid höga flöden. 

 Källaröversvämningar. 

 Elavbrott. 

 Ökad föroreningsrisk – högre belastning på recipienten. 

 Behov av anpassning av reningsprocesserna. 

 

Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Ökning av bräddningsmöjligheter i form av säkerhetssedimentering. 

 Hållbar dagvattenhantering. 

 Minimera inläckage. 

 
 

Fiber  

Fiberkabeln ligger i rör som skyddar mot yttre påverkan. Det gör att den klarar nor-
mala markförskjutningar och sättningar på grund av tjäle. Vid större påverkan går det 
inte att utesluta skador som kan leda till avbrott.  
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Avbrott på grund av kraftigare markförskjutningar. 

 Kraftiga översvämningar som sveper med sig jord och massor från kabel-
graven, vilket medför att fiberkabeln blottas och kan skadas av flytande  
föremål. 

 
Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Redundans. 
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Värmebehov  

Klimatförändringarna kommer kraftigt att påverka värme- och kylbehoven. Värmebe-
hovet kommer att minska kraftigt till följd av temperaturhöjningen medan kylbehovet 
kommer att öka. Det minskade värmebehovet kommer att innebära stora kostnadsbe-
sparingar i form av minskad energianvändning.  
 
Ökad nederbörd med höjda grundvattennivåer ger ökad risk för markförskjutningar 
och översvämningar, företeelser som allvarligt kan skada fjärrvärmenäten. Då fjärr-
värmesystemen successivt bedöms kunna anpassas till ett förändrat klimat bör de inte 
i någon större utsträckning påverkas av klimatförändringarna. (SOU 2007:60) 
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Elavbrott. 

 Okunskap. 

 Ökad konkurrens om skogsbränsle. 

 Positiv konsekvens: Minskat värmebehov. 

 Positiv konsekvens: Mindre behov av ”spetsvärme”. 

 
Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Inventera och åtgärda möjligheter för kunder att ta emot fjärrvärme vid  
elavbrott. 

 Information. 

 Anpassa värmeverken för att kunna elda annat material. 

 Taxejusteringar. 
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Vägar  

Den ökande nederbörden och ökade flöden innebär översvämningar, bortspolning av 
vägar och vägbankar, skadade broar samt ökade risker för ras, skred och erosion. En 
ökad temperatur innebär att skador förskjuts från tjälrelaterade till värme- och vatten-
belastningsrelaterade. (SOU 2007:60)  
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Förstörda/oframkomliga vägar på grund av översvämningar, stormar,  
snö med mera. 

 
Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Dimensionering av trummor för framtida flöden. 

 Alternativa vägsträckningar – minimera ”återvändsgränder”. 

 Prioritering av snöröjning, sandning med mera.  

 Ökade resurser för väghållning. 
 

 
 
Bebyggelse och byggnader 
Både befintlig bebyggelse och planering av nya områden berörs av klimatförändring-
arna. Alla skeden i plan- och byggprocessen, från översiktsplan till förvaltningsske-
det, måste samverka för att förebygga och mildra negativa effekter av detta. Vid pla-
nering och byggande måste man ta hänsyn till kommande klimatförändringar, samti-
digt som åtgärder bör vidtas för att begränsa den klimatpåverkan som orsakas av den 
byggda miljön.  
  
Plan- och bygglagen (PBL) ställer krav på att lokaliseringen av bebyggelse är lämplig 
med avseende på bland annat översvämningsrisker och risker för människors hälsa. 
Sedan den nya PBL infördes i maj 2011 ska även hänsyn tas till klimataspekter i pla-
neringen.  
  
I samband med sin översiktsplanering gör kommunen en övergripande bedömning för 
att avgöra om vissa områden är lämpliga för bebyggelse. Med ett klimatanpassnings-
perspektiv kan översiktsplanen bli långsiktigt hållbar och bidra till att man undviker 
risker för till exempel översvämningar, ras och erosion.  
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Uppvärmning, urban heating  

Bebyggda områden är generellt sett varmare än obebyggda områden. Dessa lokala 
skillnader i temperatur beror främst på byggnadsmaterialens förmåga att absorbera 
och lagra värme samt hur höga husen är och hur tätt de står. Andra viktiga faktorer är 
andelen hårdgjorda ytor (det vill säga gator, trottoarer, parkeringsplatser och tak) samt 
hur mycket värme och luftföroreningar som släpps ut. Bebyggelsen fungerar även 
som element och utsöndrar värme till omgivningen nattetid. 
 
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Inga extrema platser identifierade. Dock kan ökad strålningsvärme  
uppkomma i vissa byggnader.  

 Ökad vattenförbrukning. 

 Saknas tradition av att hantera värmeböljor (okunskap). 

 
Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Rumsbyten. 

 Information. 

 Kylanläggningar. 

 Isolerande färg. 

 Skuggiga miljöer – trädplantering. 

 Markiser, persienner och mörkläggningsgardiner. 

 Isolerande fönster. 

 Väl dimensionerande vattenverk. 

 Planering vid nybyggnation. 
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Strandnära bebyggelse, översvämning  

Landets västra och sydvästra delar väntas få översvämningar längs vattendrag oftare 
eller mycket oftare i ett förändrat klimat. De ökade 100-årsflödena i fjälltrakterna kan 
också fortplanta sig längs vattendragen med översvämningar som följd, men här finns 
en osäkerhet då vattendragen är reglerade. I andra områden minskar risken för över-
svämningar eller kvarstår på dagens nivå. En höjd havsnivå ställer ökade krav på åt-
gärder och planering vid nybebyggelse framförallt längs landets södra kuster, men 
även längs de mellersta. (SOU 2007:60) 
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Översvämning av befintliga byggnader (till exempel i Rossön, Rörström). 

 Källaröversvämningar. 

 Översvämningar av dricksvattenverk (Hammerdal) och avloppsreningsverk 
(Gåxsjö). 

 
Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Ingen nybyggnation i översvämningshotade, strandnära områden. 

 Bra dimensionerat dagvattensystem. 

 Invallningar. 

 Anpassningar av utsatta vatten- och avloppsverk.  

 Se över ventilplaceringar för källare. 

 Spola, rengöra befintliga dagvattenledningar. 

 Minska hårdgjorda ytor. 
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Ras, skred och erosion  

Klimatförändringarna med större och intensivare nederbördsmängder liksom föränd-
rade grundvattennivåer ökar sannolikt benägenheten för ras, skred och erosion. Sär-
skilt landets sydvästra och västra delar och delar av den östra kusten är utsatta. Fram-
förallt låg bebyggelse ligger inom de skredbenägna områdena. Inom andra områden 
minskar i stället risken då snösmältningssäsongen blir förlängd och vårfloden minskar 
liksom de höga flödena. (SOU 2007:60) 
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Inga kända, identifierade riskområden i kommunen där det finns befintlig 
bebyggelse. 

 
Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Inventera områden med bebyggelse tillsammans med Statens geologiska 
institut, SGI, där det kan finnas risk. 

 Identifiera områden i bygglovsprocessen. 

 
 

Byggnadskonstruktion  

Klimatförändringarna kan allvarligt påverka befintliga och framtida byggnadskon-
struktioner. Ökad nederbörd medför större risk för fukt och mögelskador samt över-
fulla avloppssystem och översvämningar av källare. Det yttre underhållsbehovet kom-
mer att öka. Den ökade temperaturen ger ett minskat uppvärmningsbehov, men samti-
digt kommer kylbehovet att öka. (SOU 2007:60) 
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Ökade underhållskostnader på grund av ökad luftfuktighet, högre  
temperatur och ökad nederbörd. 

 Hållbarhet för snölaster. 

 Stormar. 

 Bristfällig kunskap kring byggteknik och konstruktion.  

 
Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Klimatanpassat byggmaterial. 

 Information. 

 Anpassning av byggnader till kraftigare vindar (till exempel utskott, verandor 
med mera). 
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Föroreningsspridning, avfall  

Den ökade risken för översvämningar och särskilt för ras och skred innebär att ke-
miska ämnen och smittämnen kan spridas från förorenad mark och gamla deponier. 
Det finns därför en ökad risk för förorening av framför allt lokala vattentäkter och 
betesmarker. (SOU 2007:60) 
 
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Kemikalieurlakning (på grund av översvämningar). 

 Skadedjur (bättre överlevnad på grund av varmare klimat). 

 Smittspridning (exempelvis bräddning av avlopp, översvämning eller  
inläckage i brunnar). 

 Avfallsspridning (exempelvis soptunnor blåser omkull). 

 
Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Fastställda, eventuellt utökade vattenskyddsområden. 

 Reservvattentäkter. 

 Information. 

 Inventera och minimera risker för bräddning av avlopp. 
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Elsystem, fiber, telefon, kommunikation, värme- och kylbehov  

Ökade risker för stormfällning påverkar system med luftledningar och även master. 
Luftledningar kommer att finnas kvar under ett antal år även om utvecklingen går mot 
radiolösningar och nedgrävning av kablar. De elektroniska kommunikationerna är 
även kraftigt elberoende. Med hänsyn tagen till både förändringar av klimatet och 
skogstillståndet samt den pågående ombyggnaden av elsystemet kommer störningar 
sannolikt fortsatt att drabba de elektroniska kommunikationerna. 
 
Klimatförändringarna innebär ökad nederbörd vilket skapar mycket goda förutsätt-
ningar för en successivt ökad vattenkraftproduktion. Detta kommer dock att kräva 
vissa investeringar i kraftverken. Även vindkraftsproduktionen bedöms kunna öka 
något. En ökad stormfällning på grund av förändrat skogtillstånd, minskad tjäle och 
kraftigare vindar kommer säkerligen fortsatt att påverka elnäten negativt, trots den 
omfattande markförläggning av kablar som nu pågår. (SOU 2007:60) 
 

 
 
 
  

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Fler elavbrott. 

 Förvaring av mat och livsmedel.  

 Kommunikationsproblem. 

 Larm och övervakning. 

 Ökat kylbehov. 

 
Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Reservkraft. 

 Information. 

 Alternativa larm och övervakningssystem. 

 Anpassa fjärrvärmen även till fjärrkyla. 

 Rakel, satellittelefon.  
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Naturmiljö, areella näringar och turism  
Det är svårt att bedöma hur enskilda växt- och djurarter påverkas av klimatföränd-
ringarna. Det kan däremot konstateras att de förväntade klimatförändringarna kom-
mer att ge effekter på den biologiska mångfalden i våra ekosystem.  
 
Jordbruket kan på flera sätt gynnas av klimatförändringarna, genom bland annat 
längre vegetationsperiod som ger möjlighet till ökade skördar, och användning av nya 
grödor. Däremot är extremväder en riskfaktor, precis som för många andra sektorer, 
som kan medföra skördeförluster och brist på bete. Ett mildare klimat gynnar också 
många skadegörare och ogräs, vilket kan leda till ökat behov av bekämpningsinsatser.  
  
Nya djursjukdomar kan bryta ut när klimatförändringen bidrar till förändringar i eko-
systemens sammansättning. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bedömer att 
sannolikheten ökar för att vissa sjukdomar bryter ut. Vid översvämningar ökar även 
risken för att marken förorenas med smitta.  
  
Skogsbruket kommer sannolikt att gynnas av ett förändrat klimat, genom förlängd 
vegetationsperiod. Detta ger möjligheter att öka produktionen och uttag av biomassa 
och bioenergi. Det ger också förutsättningar för att använda nya trädslag. Samtidigt 
ökar skaderiskerna genom att skadeinsekter, svampar och sjukdomar gynnas av ett 
varmare och fuktigare klimat. Förekomsten av tjäle minskar vilket kan öka risken för 
stormfällning av skog och även påverka transportvägar i skogen.  
 
Vinterturismen i kommunen kan få sämre möjligheter, då antal dagar med snötäckt 
mark troligtvis kommer att minska. Samtidigt kan det skapas nya möjligheter för 
sommarturism. De ökande temperaturerna kan medföra att fler väljer att turista i Sve-
rige. En ökad satsning på besöksnäringen, med större fokus på sommarturism, med ett 
större utbud och en större variation kan därför vara aktuell.  
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Naturmiljö  

Landekosystemen i Sverige står inför stora omvälvningar och förlusten av biologisk 
mångfald kan komma att öka på grund av klimatförändringarna. Åtgärder för anpass-
ning till ett förändrat klimat riskerar också leda till negativ påverkan på biologisk 
mångfald, men de negativa effekterna kan begränsas. (SOU 2007:60) 
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Förändringar i ekosystem – förändrad artsammansättning. 

 Varmare vatten och luft. 

 Torka. 

 Höga flöden. 

 Längre växtsäsong. 

 Bränder. 

 Främmande arter.  

 Ekosystemtjänster försvinner. 

 
Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Återskapa, nyskapa våtmarker. 

 Beredskap för skogsbränder. 
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Areella näringar  

Konsekvenserna för den svenska skogen och skogsbruket kommer att bli betydande. 
Ökad tillväxt ger större virkesproduktion, men ökad frekvens och omfattning av ska-
dor från främst insekter, svampar och storm samt blötare skogsmark kan föra med sig 
stora kostnader. 
 
Förutsättningarna för jordbruket förbättras i huvudsak med klimatförändringarna. 
Längre växtsäsonger ger ökade skördar och möjlighet för nya grödor. Samtidigt kom-
mer fler skadegörare och ogräs in och nya behov av bevattning och dränering kan 
uppstå på grund av de ändrade nederbördsmönstren. (SOU 2007:60) 
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Problem med körning och transporter vid avverkningar på grund av  
minskad tjäle. 

 Fler skogsbränder. 

 Ökning av skadedjur, skadesvampar och skadeväxter. 

 Längre perioder med torka. 

 Fler och kraftigare stormar. 

 Ökade kostnader för livsmedel. 

 Positiv konsekvens: Längre vegetationsperiod ger ökad tillväxt. 

 

Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Information, riktlinjer för skogsbruk. 
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Turism och friluftsliv  

Den snabbt växande turistnäringen kan få ytterligare ökade möjligheter i ett förändrat 
klimat med varmare somrar och högre badtemperaturer. Vattenresurser och kvalitet 
blir dock en nyckelfråga. Vinterturism och friluftsliv kommer att möta successivt snö-
fattigare vintrar, särskilt i de södra fjällen. Med framsynt anpassning kan konkurrens-
kraften sannolikt bibehållas under åtminstone de närmaste decennierna. (SOU 
2007:60) 
 

 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Ökad vattentemperatur påverkar fiskbestånd och tillväxt av alger. 

 Kortare skid- och skotersäsong (vinterturism). 

 Mer sårbar mark. 

 Höjd trädgräns. 

 Sämre vägar. 

 Ökad brandrisk. 

 Eld- och grillningsförbud. 

 Sämre badvattenkvalitet. 

 Ökade mängder mygg och fästingar. 

 Vattenbrist. 

 Positiv konsekvens: Ökad sommarturism. 

 

Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Begränsa eller förbjuda övergödande verksamheter. 

 Regleringsområde för snöskoteråkning. 

 Hjälpa företagare att erbjuda ”barmarksalternativ”. 

 Spånga leder. 

 Reglering, kvotering av markutnyttjande. 

 Information om matlagning i naturen. 

 Information om och provtagning av badvatten. 

 Uppsättning av fågelholkar. 

 Bekämpning av mygg. 

 Vaccinationskampanjer. 

 Information om återhållsamhet med vatten. 

 Snålspolande duschar, toaletter med mera. 

 Tillvaratagande av regnvatten. 
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Kulturmiljö 

Väder, vind och nederbörd påverkar byggnader på olika sätt. Kulturmiljöer kan påver-
kas av både klimatförändringen i sig men även av anpassningsåtgärder som genom-
förs med anledning av det förändrade klimatet. Klimatförändringen kan komma att få 
en effekt på nedbrytningstakten av vårt kulturarv då kulturmiljöer är anpassade till 
dagens klimatförhållanden och kan bli svårare att bevara på samma sätt som tidigare. 
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Kulturmiljöer förstörs på grund av översvämningar och fukt, röta. 

 Förändrade villkor för rennäringen. 

 
Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Vädersäkra viktiga kulturmiljöer. 
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Människors hälsa 
Ett varmare klimat kan ge både positiva och negativa effekter på människors hälsa. 
Olika individer och grupper av individer kommer att drabbas på olika sätt.   
  
Perioder av höga temperaturer blir vanligare och maxtemperaturerna blir högre än 
idag. Långvariga värmeböljor kan leda till ökad dödlighet, särskilt bland sårbara grup-
per som äldre och sjuka. Det är viktigt att identifiera sårbara grupper så att man når ut 
med vård och information. Ett mildare vinterklimat kan å andra sidan leda till minskat 
antal köldrelaterade dödsfall och förfrysningar. Personer med kroniska hjärt- och 
lungsjukdomar, kärlkramp samt reumatiska besvär mår också bättre av ett varmare 
klimat.  
 
Ett varmare och våtare klimat innebär ökad risk för att nya sjukdomar sprids, när de-
ras värddjur ökar i antal och utbredningsområde.  
 
Varmare somrar ökar kraven på livsmedelshygien för att förhindra smittspridning. 
Det finns även risk att dricksvatten förorenas på grund av extrem nederbörd och högre 
temperaturer. 
 
Pollensäsongen förlängs och blir mer intensiv, eftersom vegetationsperioden blir 
längre.  
 
Vård och omsorg är beroende av att samhällets tekniska system fungerar. Det kan till 
exempel bli svårt för hemtjänstpersonal att utföra sitt arbete i glesbygd under extrema 
väderförhållanden.  
 
Att systemen för vatten och avlopp fungerar är en grundläggande förutsättning för att 
upprätthålla hygien, och om de slutar att fungera kan det medföra ökad risk för smitt-
spridning.  
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Hälsoeffekter  

Perioder med höga temperaturer blir vanligare och de högsta temperaturerna högre än 
i dag, vilket leder till en ökad dödlighet, särskilt för sårbara grupper. Framtida värme-
böljor kan bli ett betydande problem som kräver motåtgärder. (SOU 2007:60) 
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Ökad dödlighet för vissa utsatta grupper. 

 Ökad eller förändrad arbetsbelastning för personal inom äldrevård och  
barnomsorg. 

 Psykiska påfrestningar, depressioner, ökad trötthet, infektioner och  
fallskador kan öka. 

 Överkänslighetsreaktioner. 

 Försämrad framkomlighet kan innebära utebliven hemtjänst och hemsjuk-
vård.  

  
Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Handlingsplan för värmebölja och höga temperaturer 

 Riktlinje för utevistelse. 

 Bordsfläktar eller AC-aggregat. 

 Information. 

 Utbildningsinsats för personal. 

 Centrala kylsystem. 

 Omprioriteringar i verksamheterna. 

 Evakueringsplaner. 
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Utomhus- och inomhusmiljö  

Perioder med höga temperaturer blir vanligare och de högsta temperaturerna högre än 
i dag, vilket leder till en ökad dödlighet, särskilt för sårbara grupper. Det blir viktigare 
att utifrån ett hälsoperspektiv planera för vistelse i sol och värme.  
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Ökad temperatur inomhus under sommaren.  

 Bristfällig hantering och förvaring av livsmedel.  

 Höjd luftfuktighet. 

 Ökad solexponering. 

 Förlängd och förändrad pollenperiod. 

 Allergier och infektioner ökar. 

 

Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Behov av skuggiga platser. 

 Klimatanläggningar för kyla.  
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Smittspridning  

Ett varmare klimat med ökad nederbörd ger en ökad risk för smittspridning. Sprid-
ningsmönster för smittsamma sjukdomar kommer sannolikt att förändras och helt nya 
sjukdomar och sjukdomsbärare kan komma in i landet. Osäkerheterna och risken för 
överraskningar är dock stora. (SOU 2007:60) 
 

 

Konsekvenser och sårbarheter i vår kommun 

 Ökad risk för smittat dricksvatten.  

 Vissa sjukdomar ökar när badvattnets temperatur ökar (badplatser, bas-
sänger). 

 Förlängd rötmånad ger fler infektioner och matöverförda sjukdomar.  
Främst drabbas barn, äldre och sjuka. 

 Borrelia, TBE (fästingburen hjärninflammation), allergiska besvär och  
hudinfektioner ökar (fler myggor, fästingar med mera). 

 
Tänkbara åtgärder i vår kommun 

 Skapa vattenskyddsområden (dricksvatten) anpassade för extrem- 
nederbörd (delvis). 

 Ge information till de med enskilda brunnar. 

 Identifiera föroreningskällor och riskområden (delvis). 

 Ge information till allmänheten om risker vid badplatser. 

 Se över kylförvaring.  

 Vaccinationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Titel: Klimatanpassningsplan för Strömsunds  
kommun 2018–2030 

 
 

  Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare 
Version:  1.0 Fastställd: KF 2019-09-18, § 72  Tid för uppdatering:  

 
 

36

4. Prioriteringar och behov av åtgärder, samt ansvarsförhållanden  

Prioriteringar 
Projektgruppen har samlat samtliga identifierade åtgärder, för respektive konsekvens 
och sårbarhet från kapitel 3, ”Konsekvenser av ett förändrat klimat – hot och möjlig-
heter”, i en tabellbilaga. Åtgärderna har därefter prioriterats utifrån en bedömning av 
hur akut åtgärden bedöms vara, med tanke på vilka konsekvenser som kan uppstå.  
 
Prioriteringarna är gjorda utifrån fem olika kategorier: 
 

0. Av kommunen redan genomförda åtgärder. 

1. Existerande, stora problem. Kommunen behöver påbörja eller intensifiera arbetet 
omgående (under innevarande och nästkommande mandatperiod). I kategori ett 
ingår även påbörjade, men ännu inte avslutade åtgärder. 

2. Vi kan se effekter idag som kommer att öka enligt de modeller som finns.  
Kommunen bör påbörja arbete inom de närmsta åren (under kommande mandat-
perioder). 

3. Framtida förväntade effekter som kommunen bör bevaka. 

4. Bedöms inte som kommunens ansvarsområde. 

 
Våren 2019 fördelar sig de olika kategorierna enligt följande: 
0. Utförda 5 procent 
1. Innevarande och nästa mandatperiod  28 procent 
2. Kommande mandatperiod 18 procent 
3. För bevakning 21 procent 
4. Inte kommunens ansvarsområde 25 procent 
 
Åtgärderna som är prioriterade för innevarande och nästkommande mandatperiod är 
redovisade i tabellen nedan. 

 

Ansvar 

Ansvaret för de identifierade åtgärderna är i första hand förvaltningsövergripande, då 
det är av stor vikt att alla förvaltningar och avdelningar i möjligaste mån arbetar med 
de prioriterade klimatanpassningsåtgärderna. För att tydliggöra ansvaret har dock ar-
betsgruppen identifierat de förvaltningar och avdelningar som bör hålla i huvudansva-
ret för respektive åtgärd. Tabellen nedan redovisar de olika förvaltningarnas och av-
delningarnas huvudansvar. 
 
I projektgruppens analys har inte ingått att göra kostnadsbedömning och utse kost-
nadsansvar för de identifierade och prioriterade åtgärderna. Kostnaderna bör lämpli-
gen omhändertas inom respektive nämnds eller styrelses internbudget, alternativt bud-
geteras med speciellt avsatta medel från kommunstyrelsen. 
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Tabellbilaga, prioriteringar kategori 1 
Den text som är rödmarkerad i kolumn tre, tänkbara åtgärder, indikerar redan påbörjade åtgärder. 
 

Klimatfaktor,  
effekt 

Konsekvens och  
sårbarhet 

Tänkbara åtgärder  Ansvar 

Värmeböljor  Inga extrema platser iden‐
tifierade i kommunen. 
Dock kan strålningsvärme 
uppkomma i vissa byggna‐
der 

Markiser, persienner och  
mörkläggningsgardiner 

TSF 

Värmeböljor  Inga extrema platser iden‐
tifierade i kommunen. 
Dock kan strålningsvärme 
uppkomma i vissa byggna‐
der 

Planering vid nybyggnation, skuggiga 
miljöer ‐ trädplantering 

MoB, TSF

Värmeböljor  Saknas tradition att han‐
tera 

Information, kylanläggningar  TSF 

Lågt grundvatten‐
stånd 

Vattenbrist  Förstärkt råvattenskydd  TSF 

Lågt grundvatten‐
stånd 

Försämrad grundvatten‐
kvalitet 

Förstärkt råvattenskydd  TSF 

Torka  Ökat vattenbehov  Förstärkt råvattenskydd  TSF 

Värmeböljor  Ökat vattenbehov  Förstärkt råvattenskydd  TSF 

Långvariga regn  Slam, Bräddning  Ny teknisk övervakning  TSF 

Skyfall  Slam  Ny teknisk övervakning  TSF 

Slamströmmar  Föroreningar  Ny teknisk övervakning  TSF 

Stormar  Elavbrott  Reservelverk  TSF 

Lågt grundvatten‐
stånd 

Försämrad grundvatten‐
kvalitet 

Upprättande av vattenskyddsområ‐
den 

TSF 

Värmeböljor  Ökat kylbehov  Kylanläggningar  TSF 

Brand  Eld och grillningsförbud  Information  KLF 

Översvämning 
(vattendrag) 

Kemikalieurlakning  Fastställda, ev utökade vattenskydds‐
områden 

TSF 

Torka  Ökad solexponering  Behov av skuggiga platser  VSF, 
BKU, TSF 

Vegetationsperiod  Förlängd/förändrad  
pollenperiod 

Pollenfilter  TSF 

Torka  Längre perioder av torka Slåtter på kommunalt ägd mark  TSF 
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Klimatfaktor,  
effekt 

Konsekvens och 
sårbarhet 

Tänkbara åtgärder  Ansvar

Långvariga regn  Inläckage från dagvatten‐
nätet 

Hållbar dagvattenhantering. Mini‐
mera inläckage 

TSF 

Långvariga regn  Källaröversvämningar  Hållbar dagvattenhantering  TSF 

Skyfall  Inläckage från dagvatten‐
nätet 

Hållbar dagvattenhantering. Mini‐
mera inläckage. 

TSF 

Skyfall  Källaröversvämningar  Hållbar dagvattenhantering  TSF 

Stormar  Elavbrott  Information  KLF 

Förändrat snötäcke  Oframkomliga vägar  Ökad snöröjning  TSF 

Nollgenomgångar  Hala vägar  Ökad halkbekämpning  TSF 

Översvämning 
(hav/sjö) 

Översvämning av dricks‐
vattenverk (Hammerdal) 
och avloppsreningsverk 
(Gåxsjö) 

Anpassning av utsatta verk  TSF 

Översvämning 
(vattendrag) 

Översvämning av befint‐
liga byggnader. Jfr Ros‐
sön, Rörström 

Ingen nybyggnation i dessa områden  MoB 

Översvämning 
(vattendrag) 

Smittspridning  Inventera/minimera risker för brädd‐
ning av avlopp 

TSF, MoB

Värmeböljor  Ökad/förändrad arbets‐
belastning för personal 

Bordsfläktar/AC aggregat. Om‐ 
prioriteringar i verksamheterna. 

VSF, BKU 

Värmeböljor  Ökad dödlighet för ut‐
satta grupper 

Handlingsplan för värmebölja/höga 
temperaturer. Riktlinje för utevis‐
telse. 

VSF, BKU 

Långvariga regn  Ökad risk för smittat 
dricksvatten 

Identifiera föroreningskällor och risk‐
områden. Skapa vattenskyddsområ‐
den. 

TSF, MoB

Värmeböljor  Psykiska påfrestningar, 
depressioner, ökad 
trötthet, infektioner, ök‐
ning av fallskador 

Information  KLF 

Värmeböljor  Ökad inomhusvärme 
sommartid 

Klimatanläggningar för kyla  TSF 

Stormar  Försämrad framkomlig‐
het 

Omprioriteringar i verksamheterna  Alla 

Översvämning 
(vattendrag) 

Ökad risk för smittat 
dricksvatten 

Skapa vattenskyddsområden  TSF, MoB
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Aktualitetsprövning av planen 

Denna plan ska aktualitetsprövas alternativt revideras under varje mandatperiod, på 
uppdrag av kommunstyrelsen. Då tillkommer nya åtgärder och förhoppningsvis går 
det att föra över åtgärder till kategori 0, redan genomförda åtgärder. 
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Justering (Sign) 

§ 73 Dnr 2018.607 612 

Motionssvar om ett IT-gymnasium i Strömsund, ett lyft för 
kommunen 

I en motion till kommunfullmäktige i Strömsunds kommun har Oscar 
Hammar föreslagit att kommunen ska utreda möjligheterna att förlägga 
ett IT-gymnasium i Strömsunds kommun. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 113/2019. 
Kommunstyrelsen § 157/2019. 

Yrkande 

*Oscar Hamar (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen bifalles. Bilaga 
_____ 



Kommunfullmäktige  

YTTRANDE 

2019-09-18 

1 (1) 

Vårt dnr 2018.607 

Strömsunds Kommun 
Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  Bankgiro 991-1918 

Motionssvar om ett IT-gymnasium i Strömsund, ett lyft för kom-
munen 

I en motion till kommunfullmäktige i Strömsunds kommun har Oscar Hammar 
(s) föreslagit att kommunen ska utreda möjligheterna att förlägga ett IT-gymna-
sium i Strömsunds kommun.  

Chefen för Framtids- och utvecklingsförvaltningen och förslagsställaren har 
träffats vid några tillfällen för att diskutera olika möjligheter att starta ett IT-
gymnasium som bygger på något eller några av de nationella gymnasiepro-
gram som redan erbjuds i kommunen.  

Vi kan se att det finns förutsättningar för ett fortsatt arbete kring planering av 
en eventuell utbildnings utformning och budget, tänkbara yrkesutgångar, 
undersökning av intresse för utbildningen och möjligheter att hitta lärarkompe-
tens.  

Framtids- och utvecklingsförvaltningen fortsätter arbetet i samarbete med rele-
vanta kompetenser inom området.  

Den första återrapporteringen till kommunstyrelsens arbetsutskott sker vid mö-
tet i december 2019. 

STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunfullmäktige  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2019-09-18 8

Justering (Sign) 

§ 74 Dnr 2019.86 001 

Motionssvar om översyn av kommunens administration 

Simon Högberg (m), Maria Sandberg (m), Lars-Erik Bergman (m) och Jan-
Olof Olofsson (m) har den 21 februari 2019 lämnat in en motion om över-
syn av kommunens administration. 

Motionärerna vill att Strömsunds kommun går igenom de system och 
plattformar som vi idag använder oss av inom administration, ärendehan-
tering, betalning, löner etc och över vad kommunen behöver uppdatera 
samt gör en kartläggning av vad marknaden erbjuder inom digital väl-
färd.   

Beredning 

Arbetsutskottet § 114/2019. 

Yrkande 

*Susanne Hansson (S) och Göran Bergström (S) yrkar att kommunfull-
mäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

*Jan-Olof Olofsson (M) yrkar bifall till motionen.

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-
Olof Olofssons yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning 

Omröstning begärs.   

Följande omröstningsproposition fastställs. 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Jan-
Olof Olofssons yrkande röstar nej. 

Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 17 nej-röster (se omröstnings-
lista). Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag 
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Justering (Sign) 

§ 74 forts.

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad. Bilaga 

Reservation 

Kerstin Engkvist (c), Göran Espmark (c), Maritha Granqvist (c), Magnus 
Svensson (C), Eira Roos (C), Simon Högberg (m), Maria Sandberg (M), 
Jan-Olof Olofsson (M), Lars-Eric Bergman (M), Mona Bjurström (RD), Ve-
ronica Berglund (SD), Steve Svensson (SD), Lars Gustavsson (SD), Lars 
Lindberg (C), Anna Andreé (C) och Anders Bryntesson (RD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Jan-Olof Olofsson yrkande. 
_____ 



  
Kommunfullmäktige  

YTTRANDE 
 
2019-09-18 
 

1 (1) 
 
Vårt dnr 2019.086  

 

  
  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  Bankgiro 991-1918 

 

    
Svar på motion om översyn av kommunens administration 
 
Simon Högberg (m), Maria Sandberg (m), Lars-Erik Bergman (m) och Jan-Olof 
Olofsson (m) har den 21 februari 2019 lämnat in en motion om översyn av kom-
munens administration. 

Motionärerna vill att Strömsunds kommun går igenom de system och plattfor-
mar som vi idag använder oss av inom administration, ärendehantering, betal-
ning, löner etc och över vad kommunen behöver uppdatera samt gör en kart-
läggning av vad marknaden erbjuder inom digital välfärd.  

Motionärerna vill också att kommunen avsätter en summa pengar för att anlita 
en extern utredare. 
 
Ekonomin för Strömsunds kommun blir kärvare och det är därför viktigt att se 
över hur vi kan effektivisera vår verksamhet och hitta olika sätt att minska kost-
naderna. 
 
Vid budgetberedningarna har det bland annat gjorts en översyn av administrat-
ionen. Kommunens personal arbetar också löpande med att se över hur man 
kan förbättra och förenkla rutiner och administration. Just nu förbereds upp-
handling av ett gemensamt ärendehanteringssystem för de olika nämnderna 
och styrelsen i kommunen då alla nämnder saknar detta utom miljö- och bygg-
nämnden.  
 
Socialnämndens verksamheter tittar löpande på olika digitala lösningar för att 
förbättra för brukare och anställda och säljer även tjänster till andra kommuner 
detsamma gäller även löneadministrationen. 
 
Ett bekymmer är att de administrativa delarna hela tiden ökar inom alla verk-
samheter eftersom det blir fler uppgifter som ska redovisas och kontrolleras 
både externt och internt. 
 
Att ta in en extern person som ska utreda kommunen är en extra kostnad som 
vi inte har råd med och som känns onödig då vi själva har kunskapen. 

 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunfullmäktige  
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§ 75 Dnr 2019.142 020 

 
Svar på medborgarförslag om ideellt arbete för kommunled-
ningen 
 
Kenneth Sjödin har den 13 mars 2019 lämnat in ett medborgarförslag om 
att kommunledningen bör arbeta ideellt genom att till exempel inte ta 
emot arvode under ett kommunfullmäktige sammanträde. Detta menar 
han skulle ge ett stor symbolvärde i dagens hårt ansträngda ekonomi.  
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 114/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet 
med upprättat förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga  
_____ 
Beslut skickas till 
Kenneth Sjödin 
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Svar på medborgarförslag om ideellt arbete för kommunled-
ningen 
 
Kenneth Sjödin har den 13 mars 2019 lämnat in ett medborgarförslag om att 
kommunledningen bör arbeta ideellt genom att till exempel inte ta emot arvode 
under ett kommunfullmäktige sammanträde. Detta menar han skulle ge ett stor 
symbolvärde i dagens hårt ansträngda ekonomi.  
 
Strömsund kommun håller med om att vi idag har en ansträngd ekonomi och 
att det behövs mer ideellt arbete. Tyvärr brottas kommunen också med proble-
met att det är färre personer som vill ställa upp och ta på sig förtroendeupp-
drag.  
 
De som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är personer 
som har vanliga arbeten som de tar ledigt ifrån för att kunna vara med på sam-
manträdena. I Strömsunds kommun är det få politiker som har hel- eller del-
tidsarvoden. De som har det får inget extra arvode när de sitter i sammanträden 
eftersom det redan ingår i ”lönen”. 
 
Det står varje förtroendevald fritt att inte ta emot arvode vid något eller flera 
sammanträden, däremot ha kommunen ingen möjlighet att tvinga någon från 
att avstå från arvode. 
 
Det är viktigt att arbeta med frågan om hur vi får fler personer att engagera sig 
ideellt. 

 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunfullmäktige  
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§ 76 Dnr 2019.165 212 
 
Tillägg till översiktsplan - vindkraft 

Kommunstyrelsen har gett miljö- och byggavdelningen uppdraget att re-
videra de fördjupade översiktsplanerna för vindkraft från kommunfull-
mäktige den 27 april 2005 § 25 den 10 juni 2009 § 40. 

Syftet med revideringen är att: 

 sammanföra planerna till en plan,  

 förändra planerna efter den teknikutveckling som skett inom om-
rådet, 

 förbereda planerna för att sammanföras med den kommunövergri-
pande översiktsplanen vid nästa revidering. 

Arbetet har föregåtts av en medborgarenkät, utförd i början av 2019. I en-
käten har man utvärderat hur boende i kommunen upplever vindkraft 
och vilka konsekvenser vindkraften medför. Att genomföra enkäten är ett 
ställningstagande i den kommunövergripande översiktsplanen från 2014. 

Miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kapitel är utförd på 
samma sätt och med samma matris som för den kommunövergripande 
översiktsplanen från 2014: 
 
Planen har efter samråd varit utställd från den 10 juni till den 15 augusti 
2019, efter kommunstyrelsens beslut den 28 maj 2019, § 132. Tre yttranden 
har kommit in under utställningstiden. Ett granskningsutlåtande, med de 
olika synpunkterna har upprättats. De inkomna förslagen har inte föran-
lett några ändringar av planen. 
 
Beredning  
  
Kommunstyrelsen § 162/2019. 
 
Yrkande 
 
*Göran Bergström (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Tillägget till översiktsplan – vindkraft godkänns. Bilaga 
_____ 
Beslut skickas till 
Miljö- och byggavdelningen  
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Tillägg till Strömsunds kommuns Översiktsplan  
 

- Vindkraft 
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Vindkraft 
 
Planeringsförutsättningar 
Regeringen har pekat ut vindkraft som en viktig energikälla för att reducera utsläppen av 
växthusgaser och för att klara en övergång till förnybar energiproduktion. Flera myndigheter 
delar på ansvaret för att främja planeringen av vindkraft. Den kommunala översiktsplanen har 
här en viktig roll.  
 
Strömsunds kommun har överlag sett goda vindförhållanden och goda förutsättningar för 
etablering av vindkraft. Vindkartan visar på att det finns många bra vindlägen dels i 
högfjällsområdena, men också på flera platser i skogslandet. För att ett område ska 
bedömas ha goda vindförhållanden ska det blåsa mer än 7,2 m/s i årsmedelvind, på 100 
meters höjd ovan mark (Energimyndighetens kriterier för utpekande av riksintresse för 
vindbruk). 
 
Energimyndigheten har pekat ut sju områden som är av riksintresse för elproduktion från 
vindkraftverk i Strömsunds kommun. Alavattnet-Havsnäs, ett område väster om Hammerdal, 
två områden mot gränsen till Ragunda kommun, ett område norr om Tåsjö, samt två områden 
väster om Fyrås. (Bilaga 1) 
 
Sedan 2005 har det funnits en fördjupad översiktsplan för Vindkraft i Strömsunds kommun 
(antagen av Kommunfullmäktige 2005-04-27), samt en fördjupad översiktsplan för vindkraft, 
södra delen (antagen av Kommunfullmäktige 2009-06-10). Planerna har behandlats som ett 
tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen. Syftet med fördjupningarna har varit att 
underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft i kommunen. Syftet med 
uppdateringen är inte att peka ut nya områden utan bedöma de redan utpekade områdenas 
lämplighet och fastställa kommunenens ställningstaganden utifrån teknikutvecklingen. 

 
Frostberget är utpekat som riksintresse för energiproduktion men inte utpekat som område för 
storskalig vindkraft denna plan. Riksintresset har tillkommit efter det att de tidigare planerna 
antogs och har därför inte varit en del av den demokratiska process som föregick dessa. Den 
medborgarundersökning (Bilaga 3) som gjorts, i enlighet med den kommunövergripande 
planen, ger inte underlag för att peka ut ytterligare områden. Kommunen har därför valt att 
inte peka ut Frostberget för storskalig vindkraft i planen. Området ingår dock i de övriga 
områdena där kommunen enligt ställningstagande kan tillåta utbyggnad så länge det inte finns 
motstående riksintressen som kan påverkas negativt av en vindkraftsutbyggnad. 
 
 
Vindkraft i landskapet 
Utbyggnaden av vindkraften förändrar landskapet. Det är av största vikt att förändringen 
genomförs medvetet med hänsyn till varje landskaps unika betydelse idag och i framtiden. En 
stor omsorg måste läggas vid planering av både parker och av enstaka verk. Naturmiljöerna 
har stor betydelse för allmänhetens vardagsliv och fritid. Därför är det viktigt att förändringen 
av landskapet sker i en demokratisk process där olika anspråk och synsätt kan komma fram. 
Detta är viktigt både för att få en god hushållning med landskapets värden, men också för att 
få acceptans hos en bredare allmänhet för utbyggnad av vindkraften. Kumulativa effekter på 
landskapsbilden bör beaktas vid tillståndsgivningen, så att berörda byar får en acceptabel 
landskapsbild. 
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Rennäringens påverkan av vindkraft finns beskrivet i Vindvals studie från 2015 ”Hur 
påverkar vindkraft i driftfas renarnas val av betesområde – konsekvenser för renen och den 
samiska renskötseln”. Ett hållbart och långsiktigt brukande av mark för rennäringen, speciellt 
med hänsyn till pågående klimatförändringar, innebär att ingen vindkraft bör byggas där 
påverkan på rennäringen är omfattande. Ställningstaganden rörande rennäring finns i avsnittet 
om rennäring i den kommunövergripande översiktsplanen.  
 
Vindkraft i Strömsunds kommun 
I Strömsunds kommun är merparten av de anvisade områdena för storskalig 
vindkraftsproduktion redan etablerade (byggda eller tillståndsgivna) vid denna plans 
upprättande. Vid årsskiftet 2018/19 fanns 86 färdigbyggda och 67 under uppförande. När 
dessa är byggda kommer de tillsammans att producera lite drygt 1,4 TWh el årligen. 
Strömsunds kommun tillhör de kommuner i landet med mest produktion av vindkraftsel. 
 
Därutöver finns det tillstånd för att bygga ytterligare ett femtiotal vindkraftverk, varav de 
flesta är under prövning för ändringstillstånd i syfte att få bygga högre, men färre 
vindkraftverk. 
 
Anvisade områden för storskalig vindkraft i kommunen är utpekade på karta, Bilaga 1, och 
områdena finns beskrivna i Bilaga 2. 
 
Teknikutvecklingen har varit stor inom vindkraftsbranschen. Trenden har gått mot högre torn, 
större rotordiametrar och ökad produktion per vindkraftverk. Teknikutvecklingen har 
inneburit att de äldre vindkraftverken i kommunen kan vara ekonomiskt lönsamma att byta ut. 
Sådana generationsskiften kan öka producerad vindkraftsel utan att ytterligare områden tas i 
anspråk. 
 
Enkätundersökning 
I början av 2019 lät kommunen utföra en enkät bland boende berörda av 
vindkraftsetableringar, samt en slumpvis utvald referensgrupp i kommunen. 82 av totalt 467 
utskickade enkäter besvarades (svarsfrekvens 18%). Utvärderingen genomfördes av en extern 
aktör, i enlighet med ställningstagandet i den nu gällande översiktsplanen: 
 

”Då vindkraften redan fått ta i anspråk delar av kommunens areal, anvisad för vindkraft, 
bör inga ytterligare nya vindkraftsområden för storskalig vindkraftsproduktion anvisas, 
före en utvärdering av hur de byggda verken upplevs och vilka konsekvenser de medför 
genomförts”.  
 

Utvärderingen visade bland annat att en majoritet av de svarande (64%) inte ansåg sig störda 
av vindkraftverken, oavsett avstånd till dessa. Av de som har fler än 10 vindkraftverk i sin 
närhet (inom 5 kilometer) upplever sig 45% vara störda. 30% av de svarande är positiva till att 
det byggs fler verk i kommunen, 23% anser att det är tillräckligt som det är nu och 16% anser 
att det inte borde ha byggts någon vindkraft i kommunen.  
 
Hela undersökningen finns att läsa som Bilaga 3. 
 
Hänsyn vid prövning 
Vid tillståndsprövning eller anmälningsplikt enligt miljöbalken samt vid bygglovsprövning 
enligt plan- och bygglagen, ska den som ansöker om att få bygga vindkraftverk kunna visa att 
projektet är förenlig med denna plan. Förutom kommunala planer behöver sökanden även visa 
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att projektet är förenligt med Försvarsmaktens intressen, elektroniska kommunikationssystem, 
kraftnätsägare, natur- och kulturvärden, geotekniska förutsättningar och eventuella andra 
intressen. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 
miljöbalken, inga projekt kan tillåtas om de medför att en miljökvalitetsnorm överskrids.  
  
 
 
 
 
 
Ställningstagande 
 

• Kommunen ställer sig positiv till utbyggnad av vindkraft i de utpekade områdena (se 
bilaga 1) Vad avser övriga områden ska ingen vindkraft byggas inom områden med 
utpekade motstående riksintressen, nationalparker, naturreservat eller natura 2000 
områden. Nya vindkraftverk ska byggas längre än 1000 meter från befintliga 
bostadshus. 

 
• Områden som ska byggas ut ska utnyttjas så resurseffektivt som möjligt, med hänsyn 

tagen till gällande riktvärden för buller och skuggor. Kommunen är positiv till 
”generationsskifte” inom redan befintliga vindparker . 

 
• Kommunen ska verka för införande av händelsestyrd hinderbelysning i såväl prövning 

som tillsyn. 
 

• Kommunen ska arbeta för att vindkraftsetableringar ger så stor lokal nytta som möjligt 
vid uppbyggnad, drift och nedmontering av anläggningar, samt utbildningar inom 
vindkraftsområdet.  



Riksintresse för energiproduktion

Områden för storskalig vindkraft enl öp

Svenska kraftnäts stomnätsledningar

A B

C

D

H
G

A - Havsnäs
B - Lövberget
C - Bleka
D - Mångmansberget
E - Stamåsen
F - Raftsjöhöjden
G - Åskälen
H - Bodhögarna
I - Ögonfägnaden F

E

I



Bilaga 2 

Områdesbeskrivningar 

 

 

Havsnäs (A) 

Området ligger mellan Ströms Vattudal och Flåsjön ca 15 km norr om Strömsund. 
Havsnäs omfattar ca 2 200 ha och fanns med i tidigare fördjupad översiktsplan för 
vindbruk från 2005. Området, samt området runt Havsnäs vindpark är utpekat som 
riksintresse för vindbruk. Området är delvis ianspråktaget. I den södra delen av det 
utpekade området överlappar det ett riskintresseområde för rennäring för 
Ohredahke sameby. Området beskrivs på Sametingets karttjänst som ett 
uppsamlingsområde för ren. Rakt igenom området går det en flyttled. I den del som 
redan är utbyggd finns ett naturreservat. 

 

Lövberget (B)  

Området ligger på gränsen mot Dorotea och Sollefteå kommuner, ca 25 km öster om 
Hoting. Lövberget omfattar ca 260 ha och fanns med i tidigare fördjupad 
översiktsplan för vindbruk från 2009. Området runt Lövberget är inte utpekat som 
riksintresse för vindbruk. Området är inte ianspråktaget av några vindkraftverk. 
Inom området finns flera nyckelbiotoper. Området gränsar direkt mot naturreservat i 
både Dorotea och Sollefteå kommuner.  

 

Bleka (C)  

Området ligger mellan Rossön och Backe väster om Fjällsjöälven. Bleka omfattar ca 
600 ha och fanns med i tidigare fördjupad översiktsplan för vindbruk. Det utpekade 
området runt Bleka är inte riksintresse för vindbruk från 2009. Området är inte 
ianspråktaget av någon vindkraftspark. Inom området finns några nyckelbiotoper.  

 

Mångmansberget (D)  

Området ligger mellan Backe och Vängel, ca 10 km söder om Backe. 
Mångmansberget omfattar ca 820 ha och fanns med i tidigare fördjupad 
översiktsplan för vindbruk från 2009. Området runt Mångmansberget är inte utpekat 
som riksintresse för vindbruk. Området är inte heller ianspråktaget av något 
vindkraftverk. 

 

Stamåsen (E)  

Området ligger på gränsen mot Sollefteå kommun ca 25 km sydost om Strömsund. 
Stamåsen omfattar ca 970 ha och fanns med i tidigare fördjupad översiktsplan för 
vindbruk från 2009. Området är inte utpekat som riksintresse för vindbruk. Området 
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är tillståndsgiven och delvis utbyggt. Inom området finns delområden med höga 
naturvärden. 

 

Raftsjöhöjden (F)  

Området ligger strax norr och öst om Raftsjöhöjden ca 15 km väster om Hammerdal. 
Raftsjöhöjden omfattar ca 250 ha och fanns med i tidigare fördjupad översiktsplan för 
vindbruk rån 2009. Området runt Raftsjöhöjden är riksintresseområde för vindbruk. 
Området är ianspråktaget av flera anläggningar. Området tangerar ett riksintresse 
för naturvård vilket också är naturreservat och Natura 2000 område.  

 

Åskälen (G)  

Området ligger mot gränsen till Östersunds kommun ca 10 km sydväst om 
Hammerdal. Åskälen omfattar ca 5 400 ha och fanns med i tidigare fördjupad 
översiktsplan för vindbruk från 2009. Det utpekade området runt Åskälens 
vindkraftspark är också riksintresse för vindbruk. I den nordvästradelen av området 
finns ett naturreservat kring Skarpåsbodarna. I området finns även andra 
delområden med höga naturvärden och kulturhistoriska objekt. Området är 
ianspråktaget av ett bolag och är under uppförande.  

 

Bodhögarna (H)  

Området ligger mot gränsen till Ragunda kommun ca 20 km öster om Hammerdal. 
Bodhögarna omfattar ca 1 600 ha och fanns med i tidigare fördjupad översiktsplan 
för vindbruk från 2009. Det utpekade området runt Bodhögarnas vindpark är 
riksintresse för vindbruk. I området finns tillstånd för en vindkraftpark, men det är 
ännu inte ianspråktaget. I det östra hörnet av området överlappar det med 
riksintresseområdet för rennäring. Inom området finns flera nyckelbiotoper och 
kulturhistoriska objekt. 

 

Ögonfägnaden (I)  

Området ligger mot gränsen till Sollefteå och Ragunda kommuner ca 25 km öster om 
Hammerdal. Ögonfägnaden omfattar ca 930 ha och fanns med i tidigare fördjupad 
översiktsplan för vindbruk från 2009. Det utpekade området runt Ögonfägnadens 
vindkraftspark är även riksintresse för vindbruk. Området är ianspråktaget av ett 
bolag. En liten del av det västra hörnet av Ögonfägnadens vindpark överlappar med 
riskintresseområde för rennäring, där delar av området är ett uppsamlingsområde 
för rennäringen. Inom området finns även några nyckelbiotoper redovisade. 

 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-09-18  12
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 77 Dnr 2019.337 041 
 
Begäran om tilläggsanslag för LSS-kostnader 

Den gemensamma nämnden för närvård Frostviken begär tilläggsanslag 
för LSS-kostnader samt en begäran om en ramökning för kommande år 
och så länge behovet finns. 
 
Beredning  
  
Kommunstyrelsen § 163/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Ansökan om tilläggsanslag avslås.  

 
2. Närvård Frostviken måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna 

och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning. 
_____ 
Beslut skickas till 
Närvård Frostviken 

 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-09-18  13
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 78 Dnr 2019.340 006 
 
Sammanträden med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020 

Kommunledningsförvaltningen/kansli har upprättat förslag till samman-
trädesdagar år 2020. 

 Arbetsutskottet  Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

Januari  14 28 - 

Februari 11 25 19 

Mars 17 31 - 

April 7 21 22 

Maj 5 19 - 

Juni 2 16 9 

Juli - - - 

Augusti 11 25 - 

September 8 22 16 

Oktober 6 21 - 

November 3 17 11 

December 1 15 9 
 
Beredning  
  
Kommunstyrelsen § 165/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Upprättat förslag till sammanträdesplan 2020 för arbetsutskottet, kom-
munstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden fastställs. 
 _____ 
Beslut skickas till 
Nämnderna  
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-09-18  14
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 79 Dnr 2019.172  113 
 
Val av 8 nämndemän för tiden 1 januari 2020 – 31 december 
2023 
 
Beredning   

  
Valberedningen § 15/2018 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Som nämndemän utses 
 
1   Christina Mårtensson, Öjarn. 
2   Stefan Wikström, Strömsund. 
3 Deanne Edin, Hammerdal. 
4   Kerstin Sjöberg, Strömsund.    
5 AnnaKarin Olsson, Strömsund.  
6 Kristina Vidborg Ahlstrand, Kyrktåsjö. 
7  Herman Holmqvist, Strömsund. 
8 Birgitta Spjut, Hammerdal. 
_____  
Beslut skickas till 
Östersunds tingsrätt 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-09-18  15
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 80 Dnr 2019.363 113 

 
Val av ledamot och ersättare till styrelsen för en gemensam 
nämnd för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial mandatperioden 2019-2022 
 
Beredning   

  
Valberedningen § 16/2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Som ledamot utses Karin Näsmark (S), Havsnäs 

 
2. Som personlig ersättare utses Eva Sjölander (M) Rossön 
____  
Beslut skickas till 
Gemensam nämnd för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårds-
material 
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Kommunfullmäktige 2019-09-18  16
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 81 Dnr 2019.368 113 

 
Avsägelse från Leif Jonsson (C) av uppdraget som ersättare i 
socialnämnden  
 
Leif Jonsson (c) avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

 
Beredning   

  
Valberedningen § 17/2018. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
_____  
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-09-18  17
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 82 Dnr 2019.84 113 

 

Val av ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 de-
cember 2022 efter Leif Jonsson (C) 
 
Beredning   

  
Valberedningen § 18/2018. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Som ersättare utses Birgitta Åberg (C), Fågelberget. 

 
2.  Beslutet gäller fr.o.m. den 18 september 2019.  
_____  
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Kommunfullmäktige 2019-09-18  18
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 83 Dnr 2019.344 331 
 
Medborgarförslag - Förslag till Lekpark 
 
Astrid Wallberg med flera har den 23 augusti 2019 lämnat in ett med-
borgarförslag om att rusta upp lekparken vid Hökstigen och Traststi-
gen i Strömsunds tätort. 
 
Det förslagsställarna vill är bland annat att gungor, en klätterborg och 
linbana upprättas. Även en grillplats skulle uppskattats.  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bi-
laga  
_____ 
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Justering (Sign) 

  

§ 84 
 
Delgivningar  
 
a)   Redovisning av ej besvarade motioner 

 

 Motion om bättre turisminformation i Strömsunds kommun 
 

 Motion - Förskolebrevet på kommunens förskolor 
 

 Motion - Kartlägg narkotikabruk genom mätningar i avloppsvatt-
net 
 

 Motion - Angående Strömsunds camping 
 

b)   Redovisning av ej besvarade medborgarförslag 
 

 Medborgarförslag - Förlängning av trottoaren på Lagmansgatan 
från korsningen Strömsvägen fram till Rotnäset 
 

 Medborgarförslag - Höj temperatur i bassängen i Gäddede 
 

 Medborgarförslag - Ett hälsosamt och klimatsmart förslag är att 
satsa på cykeltramparna i Strömsund 
 

 Medborgarförslag - Inför enprocentregeln för konstnärlig gestalt-
ning av offentliga miljöer 
 

 Medborgarförslag - Gällande barnomsorg i Norråker 
 
 

c)   Rapportering från socialnämnden § 76/2019 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 verk-
ställda beslut enligt 9 § LSS 
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Justering (Sign) 

  

§ 84 forts. 
 
e)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kom-

munfullmäktiges anslag för oförutsedda behov  
 
 Budget 2019  1 040 000:- 
 Tjänsteperson i beredskap, KF § 8/2019     -460 000:- 

Åtgärder på Grevåkerskolan, KF § 36/2019   -125 000:- 
 
 Återstår      455 000:- 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
_____ 
 



  

 
OMRÖSTNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum 
 

  

           Kommunfullmäktige    
 

  
 

  § 74      §            §             
Nr Namn Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 

 Ledamot          
1 Göran Bergström (s) X                  

2 Susanne Hansson (s) X                  

3 Elisabeth Lindholm (s) X                  

4 Lennart Oscarsson (s) X                  

5 Karin Näsmark (s) X                  

6 Lars Andreasson (s) X                  

7 Ardis Lindman (s)                   

8 Oscar Hammar (s) X                  

9 Lena Johansson (s) X                  

10 Roger Kristofersson (s) X                  

11 Sara Edvardsson (s) X                  

12 Roger Sannemo (s) X                  

13 Rebecca Sjöstedt (s) X                  

14 Bertil Johansson (s) X                  

15 Petra Monwell (s)                   

16 Lars-Åke Knutsson (s) X                  

17 Peter Frost (v) X                  

18 Kerstin Sjöberg (v) X                  

19 Kerstin Engkvist (c)   X                

20 Mats Gärd (c)                   

21 Göran Espmark (c)   X                

22 Maritha Granqvist (c)   X                

23 Magnus Svensson (c)   X                

24 Nils-Bengt Nilsson (c)                   

25 Eira Roos (c)   X                

26 Simon Högberg (m)   X                

27 Maria Sandberg (m)   X                

28 Jan Olof Olofsson (m)   X                

29 Lars Eric Bergman (m)   X                

30 Göran Edman (rd)                   

31 Mona Bjurström (rd )   X                

32 Veronica Berglund (sd)   X                



  

 
OMRÖSTNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum 
 

  

           Kommunfullmäktige    
 

  
 

  § 74      §            §             
Nr Namn Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 

33 Steve Svensson (sd)   X                

34 Hans Elmbjer (sd)   X                

35 Lars Gustafsson (sd)   X                

 Ersättare          

1 Marie Gabrielsson (s) X                  

2 Bertil Forsmark (s) X                  

3 Angelica Johannesson (s)                   

4 Bengt Bergqvist (s)                   

5 Carina Andersson (s)                   

6 Bengt-Åke Persson (s)                   

7 Ida Collin (s)                   

8 Håkan Persson (s)                   

9 Lina Bostedt (v)                   

10 Kerstin Andersson-Hedström (v)                   

11 Annakarin Olsson (c)                   

12 Lars Lindberg (c)   X                

13 Anna Andrée (c)   X                

14 Hassan Albittar (c)                   

15 Eva Sjölander (m)                   

16 Lisa Nordström (m)                   

17 Ronja Mattsson (rd)                   

18 Anders Bryntesson (rd)   X                

19 Christer Norden (sd)                   

20 Sven-Ingvar Eriksson (sd)                   

  18 17                            
                 
  Protokollsjusterare 
 
  Ordförande ............................................…… ............................................……….. 

                             
 
 Sekreterare ............................................…… ............................................………..         
                                  



  

 
NÄRVAROLISTA 
Sammanträdesdatum 
 

 
 
 
 

 
 

             Kommunfullmäktige    
  

  

  
 

 
Nr Namn  Besl Ej tjg  
1 Göran Bergström (s)   X    

2 Susanne Hansson (s)   X    

3 Elisabeth Lindholm (s)   X    

4 Lennart Oscarsson (s)  X    

5 Karin Näsmark (s)  X    

6 Lars Andreasson (s)   X    

7 Ardis Lindman (s)      

8 Oscar Hammar (s)  X    

9 Lena Johansson (s)   X    

10 Roger Kristofersson (s)   X    

11 Sara Edvardsson (s)   X    

12 Roger Sannemo (s)   X    

13 Rebecca Sjöstedt (s)   X    

14 Bertil Johansson (s)   X    

15 Petra Monwell (s)      

16 Lars-Åke Knutsson (s)   X    

17 Peter Frost (v)   X    

18 Kerstin Sjöberg (v)   X    

19 Kerstin Engkvist (c)   X    

20 Mats Gärd (c)      

21 Göran Espmark (c)   X    

22 Maritha Granqvist (c)   X    

23 Magnus Svensson (c)   X    

24 Nils-Bengt Nilsson (c)      

25 Eira Roos (c)   X    

26 Simon Högberg (m)   X    

27 Maria Sandberg (m)   X    

28 Jan Olof Olofsson (m)  X    

29 Lars Eric Bergman (m)  X    

30 Göran Edman (rd)      

31 Mona Bjurström (rd )   X    

32 Veronica Berglund (sd)   X    

33 Steve Svensson (sd)   X    

34 Hans Elmbjer (sd)   X    

35 Lars Gustafsson (sd)   X    
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Sammanträdesdatum 
 

 
 
 
 

 
 

             Kommunfullmäktige    
  

  

  
 

 Ersättare     

      

Nr Namn  Besl Ej tjg  
1 Marie Gabrielsson (s)   X    

2 Bertil Forsmark (s)  X    

3 Angelica Johannesson (s)       

4 Bengt Bergqvist (s)       

5 Carina Andersson (s)       

6 Bengt-Åke Persson (s)       

7 Ida Collin (s)       

8 Håkan Persson (s)       

9 Lina Bostedt (v)       

10 Kerstin Andersson-Hedström (v)       

11 Annakarin Olsson (c)       

12 Lars Lindberg (c)  X     

13 Anna Andrée (c)  X     

14 Hassan Albittar (c)       

15 Eva Sjölander (m)       

16 Lisa Nordström (m)       

17 Ronja Mattsson (rd)       

18 Anders Bryntesson (rd)  X     

19 Christer Norden (sd)       

20 Sven-Ingvar Eriksson (sd)       

 
 
 
 
 
 
 

 
    Protokollsjusterare 
 
 
Ordförande .................................................……… .................................................……… 
                            
       
 
Sekreterare .................................................……… .................................................……… 
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