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Kommunstyrelsen 2016-12-20                                           Blad 1 (34)   
 
Plats och tid      Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen,  
  kl. 8.15-16.00. 
 
Beslutande  Susanne Hansson (s) 
  Göran Bergström (s) 
  Gudrun Hansson (s) 
  Morgan Olsson (s) 
  Lennart Oscarsson (s) 
  Kerstin Sjöberg (v) 
  Göran Espmark (c) 
  Nils-Bengt Nilsson (c) 
  Catarina Espmark (m)  
  Simon Högberg (m) 
  Göran Edman (rd) 
  Bertil Johansson (s), tjg ersättare 
  Rebecca Sjöstedt (s), tjg ersättare 
  Leif Johansson (v), tjg ersättare 
  Hans Elmbjer (sd), tjg ersättare 
 
Övriga närvarande Se nästa sida 
  

 
 Utses att justera Göran Espmark 

Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, 2016-12-21 
plats och tid 
  
 Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  304-326 
  Lena Haglund 
 
 Ordförande .........................................................................   
  Susanne Hansson      
 
 Justerare ......................................................................... 
  Göran Espmark 
  

 ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-12-20 

Datum då anslag sätts upp 2016-12-21 Datum då anslag tas ned 2017-01-12 
 
Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift ............................................................. 
  Lena Haglund 



     
 

 
 
 
  
 Övriga närvarande 
 
 Lena Haglund, sekreterare 
 Karin Holmquist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 316, 324 
 Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 320 
   
   
 
   
  
   
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-12-20  2  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 304 
 

Ändring i föredragningslistan 
 
Följande ärende läggs till i föredragningslistan: 
 
Avstängning av två elever vid Hjalmar Strömerskolan. 
 
Följande ärende utgår: 
 
Punkt 14 – Anslag till åtgärder i Folkets Hus, Strömsund. 

 
_____  
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§ 305 Dnr 2016.384 805 
 
Ansökan om bidrag – Parasport Jämtland-Härjedalen 

Parasport Jämtland-Härjedalen (f.d. Jämtland Härjedalens Handikapp-
idrottsförbund) ansöker om 5 000 kronor för att kunna utveckla och bed-
riva verksamhet för personer med funktionsnedsättning inom Ström-
sunds kommun. 
 
Parasport får i dag inget ekonomiskt stöd från Strömsunds kommun. 
 
Parasport har i dagsläget ingen verksamhet i kommunen men kommer 
gärna ut och besöker kommunen för att berätta om verksamheten och till-
sammans hitta lämpliga aktiviteter inom Parasports verksamhetsområden 
som skulle passa i Strömsunds kommun. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 242/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetstutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Ansökan avslås. 
 
2. Kultur- och fritidsavdelningen får i uppdrag att tillsammans med till-

gänglighetsrådet föra en dialog med Parasport om hur de kan vara ett 
stöd till föreningslivet för att skapa tillgängliga aktiviteter för personer 
med funktionsnedsättning. 

 
_____  
 
Beslutsexp 
Parasport 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Tillgänglighetsrådet 
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§ 306 Dnr 2016.368 814 
 
Ansökan om driftsbidrag till skoterleder 

Skoteralliansen ansöker i en skrivelse om 200 000 kronor i bidrag för sä-
songen 2016/2017. En summa som motsvarar knappt 1 250 kronor/led-
mil och år. 
 
Strömsunds skoterallians bildades år 2004. Alliansens medlemmar består 
av skoterklubbar som finns i kommunen. Sammantaget har klubbarna ca 
3 000 aktiva och stödmedlemmar. 
 
Alliansens syfte och ändamål är att för medlemsklubbarnas räkning ar-
beta med finansieringsfrågor, ledkartor, utveckling av skoterlederna och 
säkerhets- och utbildningsfrågor. Samverkan med angränsande skoteror-
ganisationer och kommuner sker fortlöpande. Alliansen verkar för ett 
fungerande ledsystem och sätter fokus på säkerheten. 
 
Ett ledsystem av god kvalitet skapar god säkerhet, minskar okynnesåk-
ning, ger positiva miljöeffekter och gynnar turismnäringen och andra nä-
ringsidkare i hela kommunen. 
 
I kommunen finns ca 165 mil skoterleder som skoterklubbar ansvarar för 
och bedrivs uteslutande av engagerade medlemmar i klubbarna. Arbetet 
bedrivs många gånger med egna skotrar och annan utrustning. Det läggs 
ner tusentals timmar om året i helt ideellt arbete på lederna. 
 
Alla klubbar har stora investeringsbehov för att klara av att sköta och för-
bättra lederna, vindskydd och andra anläggningar. Kostnader för bränsle 
och oljor ökar från år till år.  
 
Klubbarna får inga andra drifts- eller aktivitetsbidrag från något håll. Ett 
bidrag är av största vikt för att lyckas med strävan att hålla en hög kvali-
tet på lederna. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 243/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetstutskot-
tets förslag. 
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§ 306 forts. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1.  Strömsunds skoterallians beviljas 200 000 kronor i bidrag för säsongen 
 2016/2017. 
 
2.  Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott 2017. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Simon Högberg (M) i handläggningen av 
ärendet. 
 
_____ 
 
Beslutsexp 
Strömsunds skoterallians 
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§ 307 Dnr 2016.200 739 
 
Ansökan om bidrag till utskick av enkät om boende för äldre 
i Strömsunds kommun 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 juni 2016, § 178, att bevilja kommu-
nala pensionärsrådet 11 000 kronor för utskick av en enkät om boende för 
äldre i Strömsunds kommun. Enkäten skulle skickas ut till medlemmar i 
PRO och SPF. 
 
Nu ansöker rådet om ytterligare 17 000 kronor för att kunna skicka ut en-
käten till alla som är 65 år och äldre. Detta skulle ge ett bättre underlag till 
vilken typ av boende som äldre i kommunen frågar efter. 
 
Sammanställningen av enkätsvaren kommer att göras av representanter 
från PRO och SPF. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 244/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetstutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Kommunala pensionärsrådet beviljas 17 000 kronor i bidrag. 
 
2. Resultatet av enkäten ska redovisas till arbetsgruppen för framtagande 

av riktlinjer för bostadsförsörjningen. 
 
3. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 

2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommunala pensionärsrådet 
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§ 308 Dnr 2016.435 024 
 
Sammanaträdesarvode för kommunala pensionärsrådets le-
damöter 

I dag får de ledamöter som är utsedda från kommunstyrelsen och social-
nämnden sammanträdesarvode, övriga ledamöter saknar arvode.  
 
Rådet har tidigare föreslagit att alla ledamöter ska få sammanträdesar-
vode. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2016, § 17, att avslå ansökan. 
 
Pensionärsrådet tog vid sitt sammanträde den 1 september del av en re-
dovisning av telefonkontakt om hur det ser ut i andra kommuner med ar-
vode till rådets ledamöter. Kommunerna var jämförbara i storlek med 
Strömsunds kommun. Undersökningen visade att en majoritet av kom-
munerna har arvode till sina ledamöter. 
 
Kommunala pensionärsrådet gör i en skrivelse den 15 november 2016 en 
ny framställan om sammanträdesarvode till alla sina ledamöter. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 245/2016 
 
Yrkanden 

*  Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetstut-
skottets förslag. 

 
*  Nils-Bengt Nilsson (C) yrkar bifall till framställan. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition yrkandena och finner bifall till eget yr-
kande.  
 
Kommunstyrelsens beslut  

Framställan avslås. 
 
De kommunala råden fattar inga beslut och kan därmed inte jämställas 
med det ansvar som nämnder och styrelser har. 
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§ 308 forts. 
 
Reservationer 

Nils-Bengt Nilsson (C) och Göran Edman (RD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Nilssons yrkande. 

_____  
 
Beslutsexp 
Kommunala pensionärsrådet 
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§ 309 Dnr 2016.382 875 
 
Ansökan om bidrag till etablering av ett Beppe-museum vid 
hembygdsgården i Strömsund 

Ströms Hembygdsförening anhåller i en skrivelse den 8 november 2016, 
om 608 750 kronor i bidrag till etablering av ett Beppe-museum vid hem-
bygdsgården. 
 
Strömsund har i många år varit och är fortsatt starkt sammankopplat med 
Beppe Wolgers och hans figurer. Figurerna används också i marknadsfö-
ringen av Strömsunds kommun. I diskussioner med Jamtlis ledning har 
de uttryckt att Beppe Wolgers och hans verk har ett stort regionalt och 
nationellt intresse. 
 
Strömsunds hembygdsgård har i dag ca 25 000 – 30 000 besökare varje år. 
Många av besökarnas frågor visar att intresset för ett Beppe-museum är 
stort. Bedömningen är att ett museum vid hembygdsgården skulle bli ett 
mycket populärt besöksmål och starkt bidrag till den fortsatta utveckling-
en av turistnäringen i Strömsunds kommun. 
 
Det har tidigare gjorts försök att tillvarata hans verk och det varumärke 
som byggts kring Beppe Wolgers genom att upprätta ett Beppe-museum 
vid hembygdsgården. 
 
Ströms Hembygdsförening har under våren 2016 fört diskussioner med 
Camilla Wolgers om möjligheterna att etablera ett museum. Camilla stäl-
ler sig mycket positiv till detta och är beredd att medverka vid upprät-
tandet av museet samt även i den fortsatta långsiktiga utvecklingen av 
Beppes verk vid Strömsunds hembygdsgård. 
 
Inom ramen för utvecklingsprojektet ”Mötetsplats Strömsund - Hem-
bygdsgården 2020” har Camilla Wolgers utarbetat ett förslag till hur ett 
Beppe-museum inledningsvis skulle kunna se ut. Planeringen är att mu-
seet ska öppna våren/försommaren 2017. Förutom de kostnader som re-
dovisas i budget behövs ett omfattande ideellt arbete av föreningens med-
lemmar. Efter år två är planeringen att museet ska vara självbärande. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 246/2016 
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§ 309 forts. 
 
Yrkande 

Morgan Olsson (S) yrkar att punkt 1 i arbetsutskottets förslag får följande 
lydelse:  
 
Ströms Hembygdsförening beviljas totalt 300 000 kronor i bidrag för eta-
blering av ett Beppe-museum under förutsättning att föreningen redovi-
sar hur övrig finansiering ska lösas.  
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition Morgan Olssons ändringsyrkande och 
finner bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Ströms Hembygdsförening beviljas totalt 300 000 kronor i bidrag för 
etablering av ett Beppe-museum under förutsättning att föreningen re-
dovisar hur övrig finansiering ska lösas.  

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott 2016. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Catarina Espmark (M) i handläggningen av 
ärendet. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Ströms Hembygdsförening 
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§ 310 Dnr 2016.377 106 
 
Byakontor i Hoting 

Bygdens Intresseförening har i en skrivelse den 10 november 2016 fram-
fört önskemål om att återskapa det byakontor som fanns i Hoting sedan 
1997. 
 
Förhoppningen är att kontoret ska ligga centralt i Hoting och bemannas 
med en anställd på 75 %. Övriga arbetsinsatser ska ske på ideell basis och 
med personer som behöver arbetsträning/arbetspraktik. Förhoppningen 
är att återuppta verksamheter som byvaktmästeri, stöd till invandrare och 
träffar för kvinnor, speciellt invandrarkvinnor. En stor del blir att driva 
viktiga frågor för samhället.  
 
För att få en uppstart har Bygdens Intresseförening startat ett samarbete 
med Folketshusföreningen i Hoting med löfte om att få hyra bättre lokal 
och köpa tjänster som behövs i uppstartsfasen. Intresseföreningen har 
också startat ett samarbete med Arbetsförmedlingen i Strömsund för by-
vaktmästeri. Föreningen kommer också att fortsättningsvis anordna kul-
turevenemang. 
 
Förslag till budget: 
 
Kostnader/mån  Intäkter/mån 
Hyra 2 000 kr Sålda tjänster:  1 000 kr 
Köpta tjänster 3 000 kr kopior m.m.   
Data/telefon 600 kr Medlemsavgifter 200 kr 
Förbrukningsmaterial 500 kr Kommunalt bidrag m.m. 4 900 kr 
Kulturevenemang 1 000 kr  Lotteri m.m.  1 000 kr 
Summa 7 100 kr Summa  7 100 kr  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 247/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetstutskot-
tets förslag. 
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§ 310 forts. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Bygdens Intresseförening beviljas 60 000 kronor för år 2017 för att åter-
skapa ett byakontor i Hoting. 

 
2. En redovisning av verksamheten ska göras till kommunstyrelsens 

sammanträde i november 2017. 
 
3. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott 2016. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Bygdens Intresseförening 
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§ 311 Dnr 2016.357 061 
 
Avtal om bevarande av före detta Kommunförbundet Jämt-
lands läns arkivhandlingar 

Kommunförbundet Jämtlands län bildades 1948 med säte i Östersund. 
Förbundets medlemmar bestod av samtliga dåvarande kommuner i Jämt-
lands län. Kommunförbundet överfördes den 1 januari 2011 till Region-
förbundet Jämtlands län där även Jämtlands läns landsting ingick som 
medlem.  
 
Regionförbundet ansvarade för Kommunförbundets arkiv. Den 1 januari 
2015 bildades Region Jämtland Härjedalen och en stor del av Regionför-
bundets verksamhet överfördes till denna organisation. Regionförbundet 
upplöstes i samband därmed och de arkivhandlingar som tillhör de 
kommunala verksamheterna före 2011 behöver nu förvaras av kommu-
nerna själva. Då handlingarna är kommungemensamma är det mest 
ändamålsenligt att de bevaras hos en av de tidigare kommunförbunds-
medlemmarna. 
 
Syftet med avtalet är att länets kommuner som före detta medlemmar i 
Kommunförbundet Jämtlands län ska ta ett gemensamt ansvar för beva-
randet av Kommunförbundets arkivhandlingar och vara överens om vem 
som bevarar dessa handlingar samt hur de ska vara tillgängliga för övriga 
kommuner i länet och medborgare som kan ha rätt att ta del av dessa. 
 
Enligt förslag till avtal mellan kommunerna i Jämtlands län ska  
Östersunds kommun svara för bevarandet av Kommunförbundet Jämt-
lands arkivhandlingar.  
 
Enligt särskild överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och 
Östersunds kommun ansvarar regionen för kostnader i samband med att 
arkivet överflyttas till Östersunds kommun. 
 
Arbetet beräknas omfatta minst 45 arbetsdagar vilket motsvarar drygt  
86 000 kronor inklusive personalomkostnad. Till detta tillkommer arkiv-
material m.m., varför totalkostnaden beräknas till minst 90 000 kronor.  

 
Kostnaden fördelas efter befolkningsunderlaget den 1 november 2015. 
 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-12-20  14  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 311 forts. 
 
Regionens förslag till beslut 
 
1. Strömsunds kommun godkänner bilagt avtal om bevarande av Kom-

munförbundet Jämtlands läns arkiv. 
 
2. Strömsunds kommun avsätter 8 286 kronor för 2016 för Östersunds 

kommuns kostnader för mottagande och förteckning och övrig arkiv-
läggning. 

 
Beredning 

Arbetsutskottet § 248/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetstutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Strömsunds kommun godkänner bilagt avtal om bevarande av Kom-
munförbundet Jämtlands läns arkiv. 

 
2. Strömsunds kommun avsätter 8 286 kronor för 2016 för Östersunds 

kommuns kostnader för mottagande och förteckning och övrig arkiv-
läggning. 

 
3. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 

2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Region Jämtland Härjedalen 
Länets kommuner 
 
 
 
 
 
 
 

 



  2016-10-27 1(2) 

 

Avtal om bevarande av före detta Kommun-
förbundet Jämtlands läns arkivhandlingar  

§1 Parter 
Överenskommelsen om bevarande av arkivhandlingar från Kommunförbundet Jämtlands län 
träffas mellan xx kommun och Östersunds kommun. 
 
Likalydande avtal tecknas mellan före detta medlemmar i Kommunförbundet Jämtlands län.  
 
§2 Bakgrund 
Kommunförbundet Jämtlands län bildades 1948 med säte i Östersund. Förbundets medlemmar 
bestod av samtliga dåvarande kommuner i Jämtlands län. Kommunförbundet överfördes den 1 
januari 2011 till Regionförbundet Jämtlands län där även Jämtlands läns landsting ingick som 
medlem. Regionförbundet ansvarade för Kommunförbundets arkiv. Den 1 januari 2015 bildades 
Region Jämtland Härjedalen och en stor del av Regionförbundets verksamhet överfördes till 
denna organisation. Regionförbundet upplöstes i samband därmed och de arkivhandlingar som 
tillhör de kommunala verksamheterna före 2011 behöver nu förvaras av kommunerna själva. Då 
handlingarna är kommungemensamma är det mest ändamålsenligt att de bevaras hos en av de 
tidigare kommunförbundsmedlemmarna. 
 
§3 Avtalets syfte 
Syftet med avtalet är att länets kommuner som före detta medlemmar i Kommunförbundet  
Jämtlands län ska ta ett gemensamt ansvar för bevarandet av Kommunförbundets  
arkivhandlingar och vara överens om vem som bevarar dessa handlingar samt hur de ska vara  
tillgängliga för övriga kommuner i länet och medborgare som kan ha rätt att ta del av dessa. 
 
§4 Avtalets omfattning 
De handlingar som ska bevaras beskrivs i dokumentet ”Arkivbeskrivning för 
Kommunförbundet Jämtlands län” och ”Bilaga Kostnadfördelning”. 
 
§5 Giltighetstid 
Avtalet gäller från 2016 tills vidare. 
 
§7 Regler för arkivet 
Den kommun som bevarar arkivhandlingarna beslutar om tillgänglighet, utlämning etc av 
handlingar som gäller för ett arkiv. För de handlingar som omfattas av detta avtal ska 
arkivreglementet gälla som tillämpas av den kommun som bevarar arkivhandlingarna. 



2(2) 

 
§8 Gallring 
Arkivet ska inte gallras med undantag av verifikationer med en sparandetid på 10 år. 
Bevarandekommunen ansvarar för denna gallring. 
 
§9 Ersättning 
För mottagande, förtecknande och övrigt arbete med arkivläggning utgår ersättning enligt 
bilaga. 
 
Avtalet tecknas i två original där part tagit var sitt. 
 

 
 
 

Östersund den …………… Strömsund den 20 december 2016 
 
 
…………………………… ………………………………. 
 
Titel  Kommunstyrelsens ordförande 
Namnförtydligande Susanne Hansson 

 



 
 
 
Bilaga till avtal om bevarande av före detta Kommunförbundet Jämtlands läns 
arkivhandlingar 
 
Enligt avtal mellan kommunerna i Jämtlands län ska Östersunds kommun svara 
för bevarandet av Kommunförbundet Jämtlands arkivhandlingar.  
 
Enligt särskild överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och Ös-
tersunds kommun ansvarar regionen för kostnader i samband med att arkivet 
överflyttas till Östersunds kommun. 
 
Enligt avtalet mellan kommunerna erhåller Östersunds kommun ingen ekono-
misk ersättning för bevarandet och hanteringen av arkivhandlingarna. För mot-
tagande, förtecknande och övrigt arbete med arkivläggning fördelas de beräk-
nade kostnaderna mellan kommunerna enligt nedan. 
 
Arbetet beräknas omfatta minst 45 arbetsdagar vilket motsvarar drygt 86 000 
kronor inklusive personalomkostnad. Till detta tillkommer arkivmaterial m m, 
varför totalkostnaden beräknas till minst 90 000 kronor. Kostnaden fördelas efter 
befolkningsunderlaget den 1 november 2015: 
 

Kommun Befolkning Andel Kostnad (kr) 
Ragunda     5 405     4,25 %   3 825 
Bräcke     6 463     5,08 %   4 574 
Krokom   14 776   11,62 % 10 457 
Strömsund   11 708     9,21 %   8 286 
Åre   10 578     8,32 %   7 486 
Berg     7 041     5,54 %   4 893 
Härjedalen   10 237     8,05 %   7 245 
Östersund    60 961   47,94 % 43 143 
SUMMA 127 169 100,00 % 90 000 
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§ 312 Dnr 2016.378 435 
 
Uppdrag att verka för vattenvård och fiskevård 

Vattenrådet uppmanar i en skrivelse den 14 november 2016 kommunerna 
som ingår i Ångermanälvens och Vapstälvens vattenråd – Strömsund, 
Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Sollefteå – att utreda möjligheten att dela 
på en eller flera tjänster med uppdrag att verka för vattenvård och fiske-
vård inom området. 
 
Flera kommuner skulle kunna dela på en tjänst som arbetar med vatten-
vård och fiskevård. I tjänsten skulle det ingå ett nära samarbete med  
fiskevårdsområdesföreningar, fiskeklubbar och turistföretagare. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 250/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetstutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Strömsunds kommun ställer sig positiv till att utreda möjligheten att dela 
på en eller flera tjänster med uppdrag att verka för vattenvård och fiske-
vård inom Ångermanälvens och Vapstälvens vattenråd. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Vattenrådet 
Miljö- och byggavdelningen  
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§ 313 Dnr 2016.299 521 
 
Svar på medborgarförslag om gratis busskort till ungdomar 

Albin Ekqvist, Ede, har den 4 september 2016 lämnat in ett medborgarför-
slag om gratis busskort till ungdomar. Bilaga 
 
Kommunstyrelsens ordförande har upprättat ett förslag till svar. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 251/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetstutskot-
tets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget besvaras enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  





  

FÖRSLAG TILL 
SVAR 
 
2016-12-20 
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Svar på medborgarförslag om gratis busskort 

Albin Ekqvist har den 8 september 2016 lämnat in ett medborgarförslag 
om kostnadsfria bussresor för ungdomar i Strömsunds kommun. Albin 
påpekar att alla andra kommuner i länet ger ungdomar mellan 6 och 19 år 
ett gratis busskort. Albin tycker det är fel att Strömsunds kommun inte er-
bjuder sina barn och ungdomar samma möjlighet till kostnadsfria resor. 
 
Ungdomskortet är en produkt som Länstrafiken säljer. Kommunen får 
köpa kortet till samtliga invånare i kommunen mellan 6-19 år. I Ström-
sunds kommun har vi i slutet av november (2016) 1 583 ungdomar i den 
åldern. Priset för kortet är 210 kronor per månad, tolv månader per år. 
Kostnaden för ungdomskortet för Strömsunds kommun skulle i dagsläget 
uppgå till 3 989 160 kronor per år. 
 
I de kommuner som i dag infört ungdomskortet har många elever tidigare 
åkt linjelagd trafik till skolan (skolskjuts) med ett elevkort. Kostnaden för 
elevkort är 700 kronor per månad, nio månader per år. Genom att skol-
skjutsberättigade elever får ett billigare busskort (ungdomskortet) så har 
kommunerna kunnat finansiera ungdomskortet även till övriga ungdomar 
mellan 6 och 19 år som inte är berättigade till skolskjuts. 
 
Detta fenomen uppstår inte i Strömsunds kommun. Många av eleverna 
som åker skolskjuts bor inte där linjetrafiken går. Därför måste kommunen 
anlita taxi för anslutning till linjetrafiken eller direkt till skolan. Vi har i 
dag 423 elever som har elevkort. Därutöver betalar kommunen 10,8 miljo-
ner kronor 2015 för skolskjutsar med taxi. Kostnaden för elevkorten i 
dagsläget uppgår till 1 688 000 kronor per år. 
 
Dagens kostnad för skolskjutsar;  

  1 688 000 kronor/år för elevkort 
10 800 000 kronor/år för skolskjutsar 
12 488 000 kronor/år  
 
Kostnad för ungdomskort till alla mellan 6 och19 år samt skolskjutsar; 

  3 989 160 kronor/år (kostnad för 1 583 ungdomskort)   
10 800 000 kronor/år (kostnad skolskjutsar - ej linjelagd buss)  
14 789 160 kronor/år 
 



  

FÖRSLAG TILL 
SVAR 
 
2016-12-20 
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Gratis busskort till alla ungdomar i kommunen mellan 6 och 19 år skulle 
bli 2 301 160 kronor dyrare jämfört med dagens kostnad för skolskjutsar.  
 
Det ekonomiska läget i kommunen ger inte möjlighet att prioritera denna 
verksamhet i dagsläget. 
 
Kommunen har efterfrågat ett alternativ för ungdomar mellan 13 och 19 
år, men Länstrafiken har inte kunnat erbjuda ett kort för den åldersgrup-
pen. 
 
Medborgarförslaget är därmed besvarat. 
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§ 314 Dnr 2016.390 003 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017 

Kommunfullmäktige har fastställt ett reglemente för kommunens interna 
kontroll. Varje styrelse och nämnd har skyldighet att inom sitt verksam-
hetsområde se till att den interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsen-
lig.  
 
Enligt de kompletterande riktlinjerna ska förvaltningen under fjärde kvar-
talet upprätta ett förslag till plan för den interna kontrollen under kom-
mande kalenderår. Planen ska fastställas av verksamhetsansvarig sty-
relse/nämnd. 
 
Ett förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016 har upprät-
tats för framtids- och utvecklingsförvaltningen, kommunledningsförvalt-
ningen, teknik- och serviceförvaltningen samt Strömsund turism. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 252/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetstutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Internkontrollplanen för kommunstyrelsen 2017 fastställs. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen  
Kommunledningsförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Strömsund turism 
 
 
 
 
 
 
  

  



Internkontrollplan   Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen  
   1 (3) 
År: 2017    

Process /rutin/system  Kontrollmoment  Kontrollansvarig  Frekvens  Metod  Rapportering 
till  

 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 
Regionalt yrkesvux  Genomförande och 

resultat för regionalt 
yrkesvux   

Förvaltningschef 
FUF 

Två gånger per år 
KSAU den 9/5 och 
den 7/11 

Skriftlig redovis-
ning  

KSAU, KS 

Program för inflyttning och 
integration 

Uppföljning av pro-
grammet för inflyttning 
och integration och 
förslag till nytt pro-
gram 

Förvaltningschef 
FUF 

KSAU den 9/5 Skriftlig redovis-
ning 

KSAU, KS 

Noden/Vindkraftscentrum Genomförande och 
resultat för verksam-
heten 

Förvaltningschef 
FUF 

KSAU den 7/11 Skriftlig redovis-
ning 

KSAU, KS 

Ungdomsarbetslösheten Uppföljning av avtalet 
med Arbetsför-
medlingen 

Förvaltningschef 
FUF 

Två gånger per år 
KSAU den 9/5 och 
den 7/11 

Skriftlig redovis-
ning 

KSAU, KS 

 
Kommunledningsförvaltningen 
 
Uppföljning av nämndernas 
internkontrollplaner 

Sammanställning och 
granskning av nämn-
dernas internkontroll-
plan 
 

Kanslisekreterare En gång per år  
 
KSAU den 9/5  

Skriftlig samman-
ställning 

KSAU, KS 

Kommunfullmäktiges beslut Uppföljning av i vilken 
utsträckning som KF 
beslut har verkställts 

Kanslisekreterare Två gånger per år  
 
KSAU den 9/5 och 
den 7/11 

Skriftlig samman-
ställning 

KSAU, KS 



Internkontrollplan   Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen  
   2 (3) 
År: 2017    

Process /rutin/system  Kontrollmoment  Kontrollansvarig  Frekvens  Metod  Rapportering 
till  

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

Kanslisekreterare Två gånger per år  
 
KSAU den 9/5 och 
den 7/11 

Skriftlig samman-
ställning  

KSAU, KS 
 

Praktikplatser Redovisning av antalet 
praktikplatser under 
året 

Arbetsmarknads-
enheten 

Två gånger per år 
KSAU den 9/5 och 
den 7/11 

Skriftlig samman-
ställning 

KSAU, KS 

Sjukskrivningar Uppföljning av antalet 
sjukskrivningar 

Personal Två gånger per år 
KSAU den 9/5 och 
den 7/11 

Skriftlig samman-
ställning 

KSAU, KS 

Uppföljning av fiberut-
byggnaden 

Redovisning av antal 
villa- och företagsan-
slutningar 
 

Bredbandssam-
ordnaren 

Två gånger per år 
KSAU den 9/5 och 
den 7/11 

Skriftlig samman-
ställning 

KSAU, KS 

 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Kost Uppföljning nöjdhet 

med maten som leve-
reras från kostenheten 

Kostansvarig Två gånger per år  
 
KSAU den 9/5 och 
den 7/11 

Uppföljning nöjdhet 
med maten som le-
vereras från kosten-
heten 

KSAU, KS 

Investeringar Genomförande  Förvaltningschef Två gånger per år  
 
KSAU den 9/5 och 
den 7/11 

Genomförande i för-
hållande till beslut 
 

KSAU, KS 

Färdtjänst Uppföljning av antal 
tillstånd och resande 
samt ekonomisk upp-
följning 

Handläggare i 
tillgänglighets- 
och trafikfrågor 

2 gång per år 
KSAU den 9/5 och 
den 7/11 

Skriftlig redovisning KSAU, KS 



Internkontrollplan   Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen  
   3 (3) 
År: 2017    

Process /rutin/system  Kontrollmoment  Kontrollansvarig  Frekvens  Metod  Rapportering 
till  

Inköp Köptrohetskontroll Upphandlings-
samordnaren 

En gång per år  
KSAU den 9/5 

Skriftlig redovisning KSAU, KS 

 
Kommunstyrelsen, övrigt 
 
Uppföljning av bolagens 
verksamhet 

Uppföljning och åter-
rapportering från 
SUAB, Jämtlandsvärme 
AB och SHB 

Näringslivschef, 
VD för Jämt-
landsvärme och 
SHB 

1 gång per år 
KSAU den 7/11 

Redovisning till KS KSAU, KS 

Minicertus i Gäddede Uppföljning av sam-
verkan 

Närvårdschef och 
teknisk chef 

2 gånger per år 
KSAU den 9/5 och 
den 7/11 

Skriftlig redovisning KSAU, KS 

Idrottshall Rapportering av hur 
arbetet fortskrider 

Teknik/service 2 gånger per år 
KSAU den 9/5 och 
den 7/11 

Redovisning till KS KSAU, KS 

Frostviksskolan Redovisning av arbetet 
med Frostviksskolan 

Teknik/service 2 gånger per år 
KSAU den 9/5 och 
den 7/11 

Redovisning till KS KSAU, KS 

Strömsund Turism 
 
INTILL-projektet Uppföljning av medfi-

nansiering i form av 
arbetad tid 

Turistchef 2 gånger per år 
KSAU den 9/5 och 
den 7/11 

Skriftlig redovisning KSAU, KS 

INTILL-projektet Uppföljning av mål  Turistchef 1 gång per år 
KSAU den 7/11 

Skriftlig redovisning KSAU, KS 
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§ 315 Dnr 2016.391 003 

Inriktnings- och effektmål för kommunstyrelsen 2017 

Kommunledningsförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen, fram-
tids- och utvecklingsförvaltningen samt Strömsund turism har upprättat 
förslag till inriktnings- och effektmål för 2017. 
 
Arbetsutskottet beslutande den 6 december 2016, § 253, följande: 
 
Inriktnings- och effektmålen fastställs med undantag av punkterna nedan.  
 
1. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ändra eller ta bort 

effektmålet: Den förvaltade ytan ska minska, inkluderat eventuellt tillkom-
mande ytor för förskola m.m. 

 
2. Strömsund turism får i uppdrag att ändra följande effektmål: 
 
 En beläggning på 26 000 gästnätter – Ambitionen bör vara högre. 
 
 Fler besökare på turistbyrån än året innan – Antalet besökare jämfört med 

föregående år bör specificeras. 
 
Strömsund turism och teknik- och serviceförvaltningen har kompletterat 
målen. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att förvaltningen som mål under 
2017 har att ta fram relevanta nyckeltal för att kunna göra rimliga bedöm-
ningar om nivån på den förvaltade ytan. 
 
Yrkanden 

* Ordföranden föreslår att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag 
att till kommunstyrelsens sammanträde den 28 februari 2017 presen-
tera ett nytt mål rörande god ekonomisk hushållning. 

 
* Catarina Espmark (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt tek-

nik- och serviceförvaltningens förslag. 
 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till eget 
yrkande. 
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§ 315 forts. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att när det gäller målen för Strömsund turism ska 
uppföljningar göras i maj och november. 
 
Proposition 2 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall till 
detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Inriktnings- och effektmålen fastställs enligt bilaga. 
 
2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrel-

sens sammanträde den 28 februari 2017 presentera ett nytt mål rörande 
god ekonomisk hushållning. 

 
Reservationer 

Catarina Espmark (M) och Simon Högberg (M) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Catarina Espmarks yrkande. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommunledningsförvaltningen  
Teknik- och serviceförvaltningen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Strömsund turism 
 
 
 
 

  



STRÖMSUNDS KOMMUN 
Mål 2017        1 (1) 
       
Nämnd: Kommunstyrelsen   Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen 

 
 
Inriktningsmål 2017 

 
Effektmål 2017 

Indikator 
(kolumnen kommer att tas bort i 
redovisningar till KF)  

Rapporteras 
till KF: 
ja/nej 

God service och tillgänglighet, kom-
munhuset 

 
 

 

90 % ska få svar inom två arbetsdagar på en 
enkel fråga via e-post. 

KKiK-mått 1 
2013, utfall: 87 %, medel: 79 %  
2014, utfall: 89 %, medel: 83 % 
2015, utfall: 83 %, medel: 84 % 

Ja 

65 % ska få svar direkt på en enkel fråga via 
telefon. 

KKiK-mått 2 
2013, utfall: 44 %, medel 44 % 
2014, utfall: 35 %, medel: 49 % 
2015, utfall: 48 %, medel: 46 % 

Ja 

100 % ska uppge att de fick ett gott bemö-
tande när de via telefon ställt en enkel fråga. 

KKiK-mått 3 
2013, utfall: 83 %, medel 86 % 
2014, utfall: 91 %, medel: 86 % 
2015, utfall: 93 %, medel: 94 % 

Ja 
 

Ungdomsarbetslösheten ska minska Strömsunds kommun ska erbjuda minst 125 
feriejobb under sommaren 2017. 

Feriejobben för flickor och pojkar 
sammanställs och redovisas årlig-
en. 

Ja 

 



STRÖMSUNDS KOMMUN 
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Nämnd: Kommunstyrelsen    Förvaltning: Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

 
 
Inriktningsmål 2017 

 
Effektmål 2017 

Indikator 
(kolumnen kommer att tas bort i 
redovisningar till KF)  

Rapporteras 
till KF: 
ja/nej 

Inflyttningen ska öka Strömsunds kommun ska ha ett positivt flytt-
netto 2017 

Flyttnettot avläses i officiell statistik 
per 30 april, 31 aug och 31 dec 2017 

 

Alla flickor och pojkar inom gym-
nasieskolan ska klara kunskapskra-
ven 

Den genomsnittliga betygspoängen för flickor 
och pojkar som avslutar sin utbildning på 
gymnasieskolan ska överstiga riksnivån 

Den genomsnittliga betygspoängen 
för flickor och pojkar avläses i offi-
ciell statistik i september varje år 

 

Skillnaderna i den genomsnittliga betygs-
poängen mellan flickor och pojkar som avslu-
tar sin utbildning i gymnasieskolan ska 
minska 

Den genomsnittliga betygspoängen 
för flickor och pojkar avläses i offi-
ciell statistik i september varje år 

 

Andelen flickor och pojkar som uppnår gym-
nasieexamen ska överstiga riksnivån 
 

Andelen flickor och pojkar som 
uppnått gymnasieexamen avläses i 
officiell statistik i september varje år 

 

Andelen flickor och pojkar på Introduk-
tionsprogrammen som uppnår behörighet till 
nationella program senast det år de fyller 19 
år ska kontinuerligt öka. 

Andelen flickor och pojkar beräknas 
i september 2017 och jämförs med 
motsvarande värde tidigare år 

 

Integration av nya kommuninnevå-
nare 

 
 
 
 

Resurscentrum för integration (RCI) ska ge-
nomföra välkomstsamtal med alla nyanlända 
flickor och pojkar 

Antalet genomförda välkomstsam-
tal redovisas i december 2017 
 

 

RCI ska genomföra informationsinsatser rik-
tade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser 
mm minst en gång per månad 

Antalet informationsinsatser till re-
spektive målgrupp redovisas i de-
cember 2017 

 

RCI ska genomföra integrationsfrämjande 
gruppaktiviteter för nyanlända t ex temamö-
ten, föräldragrupp, fördjupad samhällsorien-
tering för nyanlända 

Antalet nyanlända kvinnor och män 
som deltagit i gruppaktiviteterna 
redovisas i december 2017 

 



STRÖMSUNDS KOMMUN 
Mål 2017        2 (2) 
       
Nämnd: Kommunstyrelsen   Förvaltning: Framtids- och utvecklingsförvaltingen 

 
 
Inriktningsmål 2017 

 
Effektmål 2017 

Indikator 
(kolumnen kommer att tas bort i 
redovisningar till KF)  

Rapporteras 
till KF: 
ja/nej 

 RCI ska genomföra samverkansmöten med 
förvaltningsövergripande processkartlägg-
ningar för att utvärdera och utveckla arbetet 
med introduktion av nyanlända barn och 
ungdomar i Strömsunds kommun.  
 

Utvärderingsresultatet redovisas i 
december 2017  
 

 

 
 



STRÖMSUNDS KOMMUN 
Mål 2017        1 (1) 
       
Nämnd: Kommunstyrelsen   Förvaltning: Teknik- och serviceförvaltningen 

 
 
Inriktningsmål 2017 

 
Effektmål 2017 

Indikator 
(kolumnen kommer att tas bort i 
redovisningar till KF)  

Rapporteras 
till KF: 
ja/nej 

Energiförbrukningen ska minska. 
 

Energiförbrukningen ska minska med  
5 % inom VA-verksamheten jämfört med 
2016. 

Jämförelse av förbrukade antalet 
kilowattimmar 20171231 jämfört 
med 20161231 

 

 
 



STRÖMSUNDS KOMMUN 
Mål 2017        1 (1) 
       
Nämnd: Kommunstyrelsen   Förvaltning: Strömsund turism 

 
 
Inriktningsmål 2017 

 
Effektmål 2017 

Indikator 
(kolumnen kommer att tas bort i 
redovisningar till KF)  

Rapporteras 
till KF: 
ja/nej 

Öka beläggningen på Strömsunds 
camping med 3 % 
 

En beläggning på 27 000 gästnätter Uppföljning maj och november 
2017 

Ja 
 

Öka antalet besök på Strömsund tu-
ristbyrå (2 560 besök 2016) 
 

Fler besökare än året innan Uppföljning maj och november 
2017 

Ja 

Ökat antal unika besök på vildmark-
vagen.se (98 000 besök 2016) 
 

Fler besökare än året innan Uppföljning 31 dec 2017 jämfört 
med 31 dec 2016 

Ja 
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§ 316 Dnr 2016.392 615 

Regionalt yrkesvux under 2017 

Regeringen beslutade i slutet av oktober 2016 om en förordning om stats-
bidrag med en regionaliserad yrkesvuxutbildning för vuxna. Förordning-
en träder i kraft den 1 januari 2017. Avsikten är att den regionala mo-
dellen i högre grad ska möta arbetsmarknadens behov av kompetens och 
nyanländas behov av yrkesutbildning på gymnasial nivå.  
 
Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå villko-
ras med att minst tre kommuner samverkar och ansöker gemensamt. I 
förordningen anges att undantag kan göras om det finns synnerliga skäl.  
 
De samverkande kommunerna ska, vad gäller yrkesvux, själva finansiera 
utbildning av minst samma omfattning i årsstudieplatser som den utbild-
ning som statsbidraget lämnas för. 
 
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma i alla sammanhållna yrkesut-
bildningar inom regionalt yrkesvux. Omfattningen ska för varje elev vara 
minst 15 procent av utbildningstiden. 
 
Regeringen avser även att reservera delar av satsningarna på regionalt 
yrkesvux för elever inom svenska för invandrare (sfi) och svenska som 
andraspråk inom komvux och särskild utbildning för vuxna (särvux) på 
grundläggande nivå.  
 
Skolverket får i uppdrag att utarbeta en fördelningsmodell för statsbidra-
get.  
 
För 2016 beviljade Skolverket statsbidrag för 12 årsstudieplatser á 50 000 
kronor för yrkesvux i Strömsunds kommun. Samtliga platser har använts.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen gör bedömningen att behovet av 
yrkesvuxplatser under 2017 är 15 årsstudieplatser. Det innebär att kom-
munen ska finansiera motsvarande 7,5 platser (375 000 kronor) och att an-
sökan till Skolverket kan göras för 7,5 platser.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag till beslut: 

1. Framtids- och utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att undersöka 
vad synnerliga skäl kan innebära samt undersöka möjligheter till sam-
verkan med andra kommuner. 
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Justering (Sign) 
  

§ 316 forts. 
 
2. Framtids- och utvecklingsförvaltningen beviljas ett tilläggsanslag på 

375 000 kr för 2017 för att genomföra regionalt yrkesvux. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 254/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Framtids- och utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att undersöka 
vad synnerliga skäl kan innebära samt undersöka möjligheter till sam-
verkan med andra kommuner. 

 
2. Framtids- och utvecklingsförvaltningen beviljas ett tilläggsanslag på 

375 000 kr för 2017 för att genomföra regionalt yrkesvux. 
 
3. Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget 2017. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen  
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Justering (Sign) 
  

§ 317 Dnr 2016.393 805 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd – Utvecklingsgruppen Fjällsjö 
Framtid  

Under 2015 och 2016 fick Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid ekono-
miskt stöd för att kunna upprätthålla den service som de utför på byser-
vicekontoret. 
 
Föreningen jobbar kontinuerligt för att finna en hållbar lösning för finan-
sieringen av verksamheten men har trots allt större utgifter än inkomster i 
arbetet för att upprätthålla service och utveckling i Fjällsjöområdet. Löne-
kostnaderna är den enskilt största utgiften, men även den viktigaste re-
sursen utifrån ett service- och utvecklingsperspektiv. Föreningen har en 
servicelots, en byvaktmästare och en administratör anställda i dagsläget.  
 
Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid ansöker om 250 000 kronor i bidrag 
för verksamhetsåret 2017.  
 
Fjällsjö Framtid har lämnat en rapport över verksamheten 2016. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 255/2016 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid beviljas 250 000 kronor i bidrag för 
år 2017. 

 
2. Ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 2016 anvisas 

213 000 kronor och 37 000 kronor anvisas ur kommunstyrelsens ut-
vecklingspott 2016. 

 
_____  
 
Beslutsexp 
Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid 
 

 
  



 
 
Föreningens åtaganden enligt avtal mellan Strömsund kommun och 
Fjällsjö framtid gällande utveckling och verksamhet 
 
 
RAPPORT ÖVER FJÄLLSJÖ FRAMTIDS VERKSAMHET 2016 
 
 
”Bevaka och utveckla samhällsservice” 
 

• Fjällsjö Framtid (FF) har haft Byservicekontoret öppet under hela året 
• En servicelots, en byvaktmästare, en administratör samt en ung praktikant har varit anställda. 

Ytterligare en ungdom arbetstränar för närvarande på kontoret. 
 
Fjällsjö Framtids Byservicekontor tillhandahåller följande tjänster: 

• Kontorstjänster – kopiera/skanna/faxa, utlåning av gratis internet, läs tidningar & fika 
• Byvaktmästartjänster – Snöskottning, gräsklippning, fönsterputsning, enklare städ m.m.  

samt gravvård och husfotografering/annonsering 
• Backe.nu – Backes nyhetsportal och mötesplats på nätet, turistinfo, evenemang och nyheter 
• Utgivningar - FjällsjöBladet (1ggr/mån) – NYHET! Utdelning även i Rossön! 
• Marknadsföring för lokala företag och föreningar 
• Turistinformation – information om sevärdheter & aktiviteter 
• Möteslokaler - för mindre konferens- och föreningsmöten, samt språkcafé 
• Fondförmedling – vi förmedlar minnesgåvor till fonder via swish 
• Stödjer lokala konsthantverkare med försäljning i våra lokaler  
• Tillhandahåller ansökningsblanketter för tankkort till Fjällsjö Petroleum kooperativa mack 
• Förmedlar lokala böcker (bl.a. Fjällsjökrönikan, Korpen & Rudsjöboken)  
• Förmedlar medlemskort för Hembygdsföreningen och Fjällsjö Konstförening 
• Förmedlar skoterkartor för skoterklubben  
• Förmedlar fiskekort för Fjällsjö FVOF  
• Förmedlar presentkort till bion i Rossön 
• Förmedlar Strömsunds kommuns betalsopsäckar för fritidshus  
• Bokbytarhylla – återvinn en bok 
• Mattvätt & tvättstuga samt förmedling av kemtvätt 

 
• FF har genom hemsidan backe.nu informerat besökare och boenden om service, sevärdheter 

och evenemang samt gett ut FjällsjöBladet en gång i månaden 
• FF har spridit information från Strömsunds kommun och Hela Sverige Ska Leva 
• Årligen utser FF årets Fjällsjöbo samt välkomnar de nyfödda i byn med en gåva 
• FF har en konstant dialog med företagare och föreningar och reagerar på deras intressen 
• FF har uppmärksammat Backe Idrottsförening på deras 100-års jubileum med en gåva 



 
 
”Bidra till kommunens integrationsarbete med asylsökande, nyanlända och ensamkommande 
barn” 
 
 FF har sedan hösten 2013 bedrivit språkcafé för de asylsökande i Backe en gång i veckan med: 
- Information om Backe by, föreningar, stigar, evenemang m.m. 
- Vardagssvenska, grammatik m.m. 
- Besök i Hälsoträdgårn, trädgårdskunskap 
- Information om fiske och bärplockning 
- Tipsa om nyttiga lära-sig-svenska länkar på nätet  
- Gästdator ned bildordlista och grammatikuppgifter 
- Bidragit med en whiteboardtavla till flyktingboendet 
- NYHET! Hjälpt till med klädinsamling för de nya flyktingarna på byn samt upplåtit lokal för ”en 
flyktingloppis” som våra eldsjälar Maria Berggren och Birgitta Segersten ansvarar för. 

Under en period 2016 har Fjällsjö Framtid tryckt på så att språkträffar dessutom anordnats på 
församlingshemmet tillsammans med personal från kyrkan. Bla pga att våra lokaler är för små och 
behovet för stort i och med att det stora boendet på Backsjögården öppnades.  

FF har även samarbetat med Strömsunds kommun vad gäller ansökan till flyktingfonden 
om ”flyktingguideverksamhet” under 2015 
 

• Hjälpt med vardagsproblem: översättningar, ringa samtal, ifyllnad av blanketter m.m. 
• Byservicekontoret har en lånedator med gratis internet som används mycket av asylsökande 
• FF har introducerat/involverat flyktingarna i föreningslivet, bl.a. sport och evenemang. 
• Servicelotsen är en länk mellan flyktingarna och byborna. 

 
 
”Stödja kommunens arbete inom arbetsmarknadsområdet” 
 

• FF hade åtagit sig fyra sommarjobbare genom kommunen under sommaren, men beviljades 
en. Denna ungdom fick ytterligare ett par veckors anställning pga ökat behov. 

• FF har en ung tjej från Backe på arbetsträning under nov 2014-tom juni 2015 som ledde till 
anställning under sommaren 2015, samt ett längre vikariat under 2016-17 

• FF har spridit information på hemsidan från kommunen angående starta eget möten m.m. 
• FF har förmedlat kontakter för praktikplatser för asylsökande i byn 

 
 
”Bidra till kommunens inflyttarverksamhet bl.a. genom service och information t.ex. om 
lediga lägenheter och bostäder.” 
 

• FF har varit behjälplig med information om lediga lägenheter i Backe  
• FF har hjälpt till registrera asylsökande för bostäder i kommunen 
• FF har samarbetat med kommunens inflyttarservice för att sprida info på Fjällsjömarknan. 
• ”Lediga hus i Backe” uppdaterat dokument på backe.nu där vi hjälper bybor att sälja sina 

hus. FF är behjälplig med fotografering och annonsering.  
 



 
”Att vara behjälplig med information angående bredband” 
 
FF har informerat om kommunens fiberbolag Servanet, bl.a.genom annonsering i FjällsjöBladet och 
på backe.nu och facebook. Varit behjälplig med intresseanmälan och utlämning av skyltar. 
 
 
”Bedriva turistinformation i samarbete med Strömsunds turism” 
 

• FF tillhandahåller turistbroschyrer från kommunen på Byservicekontoret 
• FF har levererat FjällsjöBladets sommarnummer till turistinformationen 
• FF hjälper till att marknadsföra sevärdheter i hela kommunen på Byservicekontoret 

 
 
”Fortsatt arbete med olika turistattraktioner och aktiviteter” 
 

• FF har uppfört en välkomstskylt för Backe i korsningen vid Paus@. Där kommer även 
finnas en översikts/orienteringskarta med marknadsföring av vad byn kan erbjuda. 

• FF har informerat om sommarevenemang och aktiviteter i Fjällsjöområdet under 
Fjällsjömarknaden samt på vår hemsida och i FjällsjöBladet 

• FF inventerar aktiviteter och sevärdheter i Fjällsjöområdet 
• FF har anordnat vandringsdagar längs stigarna 
• FF har under året underhållit stigarna 
• FF anordnade Lyskvällen i slutet av augusti tillsammans med Backe IF 
• FF har underhållit Hälsoträdgårn utanför Lasarettet  
• FF planerar julmarknaden och tomtesmyg i Fjällsjöhallen med aktiviteter för barnen 

 
 
”Fortsätta samordningen mellan föreningar  i Fjällsjö” 
 
FF firade sitt 30-årsjubileum under årets årsmöte med tårta, inkallade gästtalare samt utdelning av 
priset Årets Fjällsjöbo samt uppvaktning av byns nyfödda. 
 
FF har en samordnande roll i Backe och servicelotsen är som spindeln i nätet och håller sig 
uppdaterad om det som händer i byn via kontakter med andra föreningar och företag. Genom 
kontakterna går det snabbt att lösa de flesta problem som uppstår. FF uppdaterar hemsidan med 
information och bilder från föreningar om evenemang som varit eller komma skall.  
 
I augusti kallade FF till ett möte med ett 20-tal företagare och föreningsrepresentanter i Backe för 
att prata ihop oss inför höstens och kommande års evenemang och frågor som rör oss alla. FF 
sammankallar årligen till denna typ av möten under hösten. 
 
FF är även representerad och finns i styrelsen för i Hela Sverige ska leva i Jämtlands län.  Ansvarig 
ungdom från Ungdomsgården, Backe IF, är även representerad i Fjällsjö Framtids styrelse, liksom 
ett flertal andra föreningar. 
 
FF samarbetar även med skolan och konstföreningen i samband med bl.a. påskparad och 



julmarknad. 
 
 
 
”Fortsatt arbete att söka lösningar till en långsiktig och hållbar finansiering av Fjällsjö 
Framtids verksamhet.” 
 
Vi har en Byvaktmästare på heltid som har haft mycket uppdrag under året. Vi har en administratör 
anställd på deltid samt en servicelots på heltid. Även mycket ideellt arbete görs utöver de anställdas 
arbete.  
 
FF försöker hela tiden hålla nere sina kostnader på olika vis. Sparsamhet genomsyrar hela 
organisationen. Vi är en ideell förening och verkar för byns bästa. För att vi ska kunna bedriva vår 
verksamhet krävs även anställd personal utöver de ideella krafterna. Lönekostnaderna är den största 
delen av föreningens utgifter. 
 
 
Inkomster:  
 

• FF  äger Kyrkvägen 70 och Centrumhuset med bl.a. Frisör,  B&B, blomsteraffär och SCAs 
kontorslokaler). 

 
• Byvaktmästaren genererar inkomster genom sina tjänster och är aktiv för att hitta nya 

kunder och servicelösningar. 
 

• FjällsjöBladet ger inkomster genom annonsering. 
 

• Servicekontoret får in pengar från kopiering, provision på försäljning åt föreningar och 
hantverkare, förmedlingsavgifter för fonder, annonskostnader, medlemskap, 
bokföringstjänster m.m.  

 
• Fjällsjö Framtid har en egen minnesfond för Fjällsjös bevarande och utveckling vilket går 

till olika ändamål under året och presenteras årligen på årsmötet. 
 

• Föreningen finansierar evenemang med bl.a. lotterier, donationer och ideellt arbete. 
 

• Resurser: Mycket ideellt arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läs mer om service och evenemang på vår byhemsida backe.nu 
 
 
 
 

Servicelotsens arbetsuppgifter 2016 
  



       BYSERVICEKONTORET 

• Tillhandahålla kontorstjänster – kopiera/skanna/faxa/utskrifter,telefon  
• Turistinformation - Fjällsjöområdet och Strömsunds kommun 
• Förmedla fonder, sälja lokala böcker och hantverk, medlemskort för Hembygdsföreningen, 

skoterkartor, fiskekort, tankkortsansökningar, kommunens betalsopsäckar m.m.  
• Hjälpa till med byvaktmästartjänster vid behov, t.ex. gravvård och utkörning av 

FjälljsöBladet. 
 
       MARKNADSFÖRING/NYHETER 

• Backe.nu – uppdatera hemsida med turistinfo, evenemang och nyheter från Fjällsjö 
samt kommunal information 

• Uppdatera FF's facebooksida 
• Marknadsföra Fjällsjöområdet för turister & tillhandahålla infomaterial på kontoret 
• Ge ut FjällsjöBladet (1ggr/mån) – sälja annonser, redigera, trycka + sommarspecial! 
 
EVENEMANG 
• Hjälpa till att organisera evenemang i Fjällsjö under året, bl.a. julmarknaden, lyskvällen, 

höstfesten samt anordna vandringsdagar och fladdermussafari. 
• Marknadsföra evenemang och aktiviteter i området på Fjällsjömarknan. 
• Anordna språkcafé för flyktingar en gång i veckan, samt flyktingguideverksamhet 
 
LOKALER 
• Städa SCA's lokaler och Byservicekontoret  
• Städa B&B, tvätta sängkläder och hålla i bokningar 
 

       SÄSONGSARBETE 
• Trädgårdsarbete i Hälsoträdgårn 
• Handleda feriearbetare med underhåll av stigarna 
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Justering (Sign) 
  

§ 318 Dnr 2016.400 640 
 
Riktlinjer för en god utomhusmiljö gällande förskolan i 
Strömsunds kommun 

Kommunstyrelsens beslutade den 27 september 2016, § 227 att barn-, kul-
tur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för en 
god utomhusmiljö och redovisa översynen till kommunstyrelsen.  

Barn-och utbildningsförvaltningen har upprättat riktlinjer. Bilaga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 
 
_____  
 

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 6 
Datum 2016-10-30 
 

Förvaltning 
Barn och utbildningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare  
Hans Olof Carlsson 

Nämnd/styrelse 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

 
 

Riktlinjer för en god utomhusmiljö gällande förskolan i 
Strömsunds kommun 

 
Kommunstyrelsens beslutade (2016-09-27)  § 227 att: ”Barn-, kultur-, och utbild-
ningsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för en god utomhusmiljö och redovisa översy-
nen till kommunstyrelsen senast i november 2016”. 

 
Utifrån uppdraget kan en god utomhusnivå delas in i en grundnivå och 
en övernivå samt en miniminivå. Grundnivån eller normalnivån måste 
alla permanenta förskolor hålla. Övernivån handlar om det som är önsk-
värt pedagogiskt och säkerhetsmässigt.  Miniminivå handlar om en 
lägstanivå gällande tillfälliga lösningar t.ex. provisoriska förskolor. Till 
provisorium bör räknas de förskolor som beräknas ha verksamhet i max-
imalt tre år. Dessa bör årligen omprövas. Det innebär att om man vid den 
årliga omprövningen kommer fram till att provisoriet blir kvar längre än 
tre år ska det inte klassificeras som ett provisorium utan som en perma-
nent förskola. 
 
Sammanställning över vad respektive nivå ska ha tillgång till: 
 
Miniminivå 
Ett provisorium (max 3 år som årligen omprövas) bör ha tillgång till: 
-      Bord och bänkar                    Pedagogisk miljö 
-      Sandlåda                                 Pedagogisk miljö 
-      Säkert staket                           Trygg miljö 
  
Grund-/normalnivå 
En permanent förskola bör ha tillgång till: 
1     Bord och bänkar          Pedagogisk miljö 
2      Sandlåda                                         Pedagogisk miljö 
3      Klätterställning               Pedagogisk miljö 
4      Rutschkana                                      Pedagogisk miljö 
5      ”Cykelbana”                                   Pedagogisk miljö 
6      Gungor                                            Pedagogisk miljö 
7      Nivåskillnad på gården  Pedagogisk miljö 

      För både pulkåkning och annan stimulans. 
 8     Tillgång till vatten utomhus       Pedagogisk miljö 

           För lek och avspolning av kläder. 
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Barn och utbildningsförvaltningen 
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Utredare/handläggare  
Hans Olof Carlsson 

Nämnd/styrelse 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

 
9     Rejält och säkert staket          Trygg miljö 
10   Snöröjning   Trygg miljö 
        Delar av gården ska kontinuerligt kunna snöröjas. 
11   Rejält belyst gård för verksamhet vintertid  Trygg miljö 
12   Barnvagnsförråd och skärmtak                         Övrigt 
       Barnvagnsförråd samt minst skärmtak för ”uteliggare”.     
13  Lekmaterialförråd                    Övrigt 
 
Övernivån 
Utöver allt på grund-/normalnivå så är detta önskvärt för en pedagogisk 
och säker utemiljö. 
14   Lekstuga                          Pedagogisk miljö 
15   Utrustning för vattenlek  Pedagogisk miljö 

                       16   Utrustning för balansträning  Pedagogisk miljö 
17   Solskydd i någon form  Trygg miljö 

 
  
Initierare 

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och Björn Wickström, chef för 
Barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Förslag till beslut och motivering 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta att: 
• Att anta föreslagna riktlinjer för en god utomhusmiljö och redovisa över-

synen till kommunstyrelsen senast i november 2016. 
 

 
Motivering: Genom beslutet får kommunen gemensamma riktlinjer för 
utomhusmiljön på förskolorna och en likvärdighet mellan förskolorna i 
kommunen säkerställs. 

 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
 
 
 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 6 
Datum 2016-10-30 
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Barn och utbildningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare  
Hans Olof Carlsson 

Nämnd/styrelse 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

 
Bilaga 1 Kartläggning/nivåsammanställning över kommunens förskolor 
Vit= förskolan har. Svart= förskolan saknar.  Grå=förskolan har delvis. 

                                                 
1 Ej tillfredsställande. 
2 Lekstugan kommer att rustas upp under läsåret 2016/2017. 
3 Lekstugan är i dåligt skick. 
4 Är i dagsläget inget problem. 
5 Slang dras i dagsläget genom fönstret. 
6 Föräldraföreningen har ordnat lekstugan. 
7 Det finns ett skärmtak, som barnen kan sova under. Däremot kan vagnarna inte förvaras där dvs. det finns inget barnvagnsför-
råd. 
8 Det borde förbättras. 
9 Kommer att åtgärdas våren 2017. 
10 Det borde förbättras. 
11 Det borde förbättras. 
12 Eftersom Greveholm endast har 5-årsgrupp finns för närvarande inget behov av barnvagnsförråd och skärmtak. 
13 Det borde förbättras. 
14 Åtgärd planeras under våren 2017. 
15 Är i dagsläget inget problem. 
16 Det finns men det är osäkert om det är tillfredsställande. 
17 Slang dras i dagsläget genom toalettfönstret. 
18 Är i dagsläget inget problem. 
19 Måste bitvis bli åtgärdat. 

Nivå   Grund-/normalnivå Övernivån 
Backe-Hoting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
Riddaren            1            
Killevippen               2         
Rödluvan               3         
Solgården                        
Barnlyan           4             
Norrskenet        5               
Frostviken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
Dunderklumpen               6         
Jätten Jorm             7           
Hammerdal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
Villan-Mobacken            8            
Åshagen         9   10            
Greveholm            11  12           
Fyrås            13  14           
Strömsund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
Blomslingan           15  16            
Bredgård        17               
Myran           18             
Lindbergsbacken         19              
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Kommentar: När det gäller Killevippen i Rossön, Barnlyan i Kyrktåsjö, 
Norrskenet i Norråker och Blomslingan i Strömsund hyr Barn- och ut-
bildningsförvaltningen dessa lokaler av externa fastighetsägare. 
 
Bilaga 2 Metod, synpunkter från förskolorna och litteraturöversikt 
 
Metod  
Förslaget till riktlinjer är framtaget av förskolechefsgruppen i kommunen 
och ansvarig utredare. Personalen från de olika förskolorna i kommunen 
har fått komma in med synpunkter. Dessa synpunkter redovisas nedan. 

 
Synpunkter från förskolorna 
- …tycker rent spontant att riktlinjerna för förskolan utemiljö ser bra ut,    
      förutom att jag tycker att solskydd ska ingå i grundnivån. 
 
- Vi har tittat på Förslag på riktlinjer gällande förskolor i Strömsunds 

kommun och tycker det ser ganska okey ut. Det vi anser att vi inte kan 
rubba på är barnens trygghet. I och med det anser vi att en trygg miljö 
ska vara en nivå för alla, vare sig det är en provisorisk förskola eller 
permanent. Ett måste att ha en ordentlig utomhusbelysning för lek ute 
vintertid……? Med alla barn som leker i mörker? …hur ska man 
kunna garantera en säker miljö. Solskydd i någon form? Vad ingår i 
det? Klart det måste finnas tillgång till skugga, segel….skärmtak… 
någonstans på gården, eller vid sandlådan. 
 

- Vi tycker att det ska finnas gungor, klätterställning, lekmaterialförråd 
på alla förskolor. Snöröjning och belyst gård ska vara standard och 
även solskydd. Detta ska finnas på varje förskola även "provisorium".  

 
- Vi på … tycker att riktlinjerna för utomhusmiljön ser bra ut. Det enda 

… tänkte på var att även ett provisorium borde ha rejäl belysning vin-
tertid för annars blir det inte mycket lek ute när det jämtländska vin-
termörkret griper tag om oss. 

 
 
 

                                                 
20 Kommer att byggas på Rotnäset i hus 2, som blir klart våren 2017. 
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- Vi på … förskola tycker att förslagen är mycket bra! Det enda vi skulle 
vilja ha på grundnivå är att det ska finnas solskydd. Finns det ingen 
skuggig plats att kunna vistas på så är det extremt tufft att vara ute på 
sommaren. ( Hellre solskydd än pulkbacke - som man kan gå till. Men 
såklart önskas ju båda delar. 

  
Litteraturöversikt kring förskolegårdar och skolgårdar 
Enligt SKL 2015 (s 7-11) är fastighetsorganisationen lämplig att driva ut-
vecklingsarbetet med att tillhandahålla ändamålsenliga förskolegårdar. 
Genom att samverka med andra berörda förvaltningar kan övergripande 
frågor diskuteras. Fastighetsförvaltningen kan, genom att anlägga ett 
barnperspektiv på både utformning och skötsel, driva utvecklingen 
framåt med barnens bästa för ögonen. Nyckelbegreppen är skötsel med 
barnperspektiv, samverkan mellan förvaltningar och skolhuvudmän, dia-
log med barn och vuxna samt intern kompetensutveckling för att kunna 
hantera framtidens förvaltningsroll på ett professionellt sätt. 
 
Den norska forskaren Ellen Beate Hansen Sandseter presenterar i en arti-
kel sex grundläggande drivkrafter i barns lek. Dessa är: 
-Utforska höjder (klättra, klänga, hoppa, balansera). 
-Uppleva hög fart (springa, gunga, glida, cykla, skejta). 
-Uppleva fara och sätta gränser för det (eld, is, vatten). 
-Testa verktyg (tälja, hugga, såga). 
-Kämpa (sport, fajtas, brottas). 
-Vara själv (gömma sig, försvinna, uppleva sig själv i relation till en 
grupp). (SKL 2015, s 18) 
 
Gården bör enligt SKL 2015 (s 19-23) ha rumslighet och varierad topo-
grafi. Den bör vara varierad och ha många platser med olika karaktär. 
Öppna ytor (gräs, grus, sand, asfalt) bör samspela med slutna ytor (täta 
buskar, naturlik plantering och skog). Det bör finnas höjdskillnader och 
fysiska utmaningar för barn i alla åldrar. Gårdar med god tillgång till 
grönska stimulerar till fysisk aktivitet. Man har sett hur grönska och fy-
sisk aktivitet ger stressreducering och återhämtning hos barn. Förutom att 
belysning är för trygghet och lek är kreativ placerad belysning ett effek-
tivt sätt att skapa spännande rumsupplevelser efter mörkrets inbrott. 
Finns det tillgång till tillräckligt rymlig utemiljö i direkt anslutning till 
verksamheten kan en tredjedel av barnens rörelsebehov tillgodoses på 
gården. Utomhuslektioner ger ytterligare rörelse. Är däremot utemiljön 
placerad så att barnen är beroende av vuxna för att sig dit kan aktivitets-
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graden minska kraftigt. Solljuset och UV-strålningen behövs för att huden 
ska bilda D-vitamin, men det blir lätt för mycket sol på en gård som sak-
nar beskuggning i form av t.ex. träd. Om den synliga himmelsvyn rakt 
ovanför barnets lekplats inte överstiger 50 procent får barnet lagom 
mycket solljus. På solexponerade platser med stillasittande lek, exempel-
vis sandlek, bränns huden lätt. Sandlådor ska därför helst placeras så att 
de skuggas av högre vegetation mitt på dagen. Är det inte möjligt kan 
solsegel vara en lösning. 
 
SKL 2015 (s 25) skriver kring jämställdhet bl.a. att: ”Det är viktigt att ha ett jäm-
ställdhetsperspektiv inför beslut på gården. Vissa ytor, exempelvis bollplaner, tar stor plats och 
attraherar traditionellt främst pojkar. Vegetationsytor har visat sig vara könsneutralt kodade. Är 
lekmiljön rik på vegetation som är användbar för lek underlättar man för flickor och pojkar att 
leka tillsammans. Multifunktionella platser som kan användas på många olika sätt gör det möjligt 
för fler att hitta sin plats och sitt sätt.” 
 
Referenser 
SKL (2015). Skolgården förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar. 
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§ 319 Dnr 2016.406 022 
 
Överflyttning av resurser från Strömsund turism till 
Strömsunds utvecklingsbolag AB (SUAB) 

I dagsläget sköter Strömsund turism campingen i Strömsund och driver 
turistbyrån på Folkets Hus. De tillhandahåller turistinformation till tu-
ristbyråerna i Gäddede och Hoting samt ombesörjer extern information 
och marknadsföring för all kommunal verksamhet. De ansvarar för drif-
ten av Folkets Hus i Strömsund med konferensverksamhet. Strömsund 
turism sköter om kommunens hemsidor och konsumentrådgivning till 
medborgarna. 
 
Turismen är ett utpekat tillväxtområde i Strömsunds kommun. Antalet 
företag inom besöksnäringsbranschen väntas öka och därmed behövs fo-
kus på service, lotsning och mötesplatser för turistföretag. 
 
För att möta efterfrågan på området behöver SUAB ökade anslag för att 
särskilt rikta stöd och service till besöksnäringsbranschen. Genom att 
flytta en tjänst från Strömsund turism till SUAB skapar vi förutsättningar 
för ett stöd till befintliga företag och nyetableringar inom besöksnäringen. 
I dagsläget är en tjänst vakant på Strömsund turism. 
 
Kostnaden för en näringslivssekreterare på SUAB uppgår till 566 000 kro-
nor på helårsbasis.  
 
Yrkanden 
 
* Ordföranden föreslår att 566 000 kronor överförs från Strömsund  
 turism till kommunstyrelsen (SUAB) och att en tjänst med särskild 

kompetens på besöksnäringsområdet inrättas på SUAB. 
 
* Hans Elmbjer (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras i avvaktan på 

att arbetsgruppen för framtagande av en turismstrategi har haft sitt 
första möte. 

 
* Catarina Espmark (M) yrkar att tjänsten benämns turismstrateg. 
 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag. 
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§ 319 forts. 
 
Proposition 2 

Ordföranden ställer därefter proposition eget yrkande och Catarina 
Espmarks yrkande och finner bifall till dessa. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. 566 000 kronor överförs från Strömsund turism till kommunstyrelsen 
(SUAB). 

 
2. En tjänst som turismstrateg med särskild kompetens på besöksnä-

ringsområdet inrättas på SUAB.  
 
Reservationer 

Hans Elmbjer (SD och Göran Edman (RD) reserverar sig till förmån för 
Elmbjers yrkande. 
 
_____  
 
 
Beslutsexp 
Strömsunds turism 
SUAB 
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§ 320 Dnr 2016.405 041 

Ramjusteringar kommunstyrelsens budget 2017 

Följande behov av ramjusteringar mellan förvaltningar inom kommun-
styrelsen har tillkommit efter fullmäktiges beslut om ramar för år 2017, 
kommunfullmäktige den 22 juni 2016, § 52. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ekonomichefen föreslår att ramjusteringarna för år 2017 inom kommun-
styrelsen fastställs. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomiche-
fens förslag med ändringen att ramjusteringen som gäller Lokaler, egna 
t.ex. simhallar, sporthallar utgår.

Kommunstyrelsens beslut 

Ramjusteringarna för år 2017 inom kommunstyrelsen fastställs enligt 
ovan med undantag för ramjusteringen som gäller Lokaler, egna t.ex. sim-
hallar, sporthallar. 

_____ 

Från förvaltning Till förvaltning Enhet Benämning Tkr 

Kommunstyrelsen Kommunlednings-
förvaltningen 

Personal Facklig anställning    1 650 

Kommunstyrelsen Kommunlednings-
förvaltningen 

Personal Anpassningskostna-
der 

500 

Kommunstyrelsen Kommunlednings-
förvaltningen 

Personal Företagshälsovård 1 882 

Kommunstyrelsen Kommunlednings-
förvaltningen 

Kansli Hemsändning 220 

Kommunstyrelsen Kommunlednings-
förvaltningen 

Kansli Lönebidrag förening-
ar 

1 000 

Kommunstyrelsen Teknik- och ser-
viceförvaltningen 

IT Licensavgifter data 1 300 

Kommunstyrelsen Teknik- och ser-
viceförvaltningen 

Fastigheter Lokaler, egna 
t.ex. simhallar, sport-
hallar 

5 937 

Kommunstyrelsen Strömsund turism Folkets Hus 1 942 

Strömsund turism Kommunstyrelsen Strömsund utveckl-
ingsbolag AB, ökat 
bidrag 

566 
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§ 320 forts. 
 
Beslutsexp 
Kommunledningsförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Strömsund turism 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-12-20  28  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 321  Dnr 2016.407 265 
 
Yttrande över förslag till beslut för bildande av Ritjelsberget 
naturreservat 
 
Länsstyrelsen i Jämtlands län har i remiss efterfrågat synpunkter från 
Strömsunds kommun över förslag till beslut, rörande bildande av 
Ritjelsberget naturreservat.  
 
Området utgör 182 hektar och är beläget cirka 3 mil norr om Strömsund, 
vid Flåsjön. Området är utpekat som riksintresse för elproduktion och av 
kommunen utpekat för storskalig vindkraftsproduktion. 
 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till yttrande. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att yttrande lämnas enligt miljö- och byggavdel-
ningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun lämnar yttrande enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Länsstyrelsen 
Miljö- och byggavdelningen  
 

  



  

YTTRANDE 
 
2016-12-09 

1 (2) 
 
Dnr 2016.1245 

    
  

 
  

  
 

 
 
Yttrande över förslag till beslut för bildande av Ritjelsberget 
naturreservat, Strömsunds kommun 
 
Länsstyrelsen i Jämtlands län har i remiss med dnr 511-5818-2016 
efterfrågat synpunkter från Strömsunds kommun över förslag till beslut, 
rörande bildande av Ritjelsberget naturreservat. Området utgör 182 hektar 
och är beläget cirka 3 mil norr om Strömsund, vid Flåsjön. Området är 
utpekat som riksintresse för elproduktion och av kommunen utpekat för 
storskalig vindkraftsproduktion. 
 
Kommunala planer 
 
Det aktuella området ligger inom ett av Energimyndigheten utpekat 
område som utgör riksintresse (enligt 3 kap. 8§ miljöbalken) för elproduk-
tion. Området är redovisat i den kommunövergripande översiktsplanen, 
antagen 2014. 
 
Strömsunds kommun delar inte Länsstyrelsens uppfattning att beslutet är 
förenligt med för området gällande kommunal översiktsplan. 
 
I tillägget till den kommunala översiksplanen, ”Vindkraft i Strömsunds 
kommun – södra delen”, antagen 2009, är området utpekat som utbygg-
nadsområde för vindkraft. Kommunen har här, för det aktuella området, 
skrivit att ”De delar som har bra vindresurser har redan tagits i anspråk. En 
utbyggnad med 48 vindkraftverk har påbörjats och kommer att slutföras under 
2009. Det är därför inte troligt att någon mer betydande ytterligare utbyggnad av 
vindkraft kommer att ske inom detta område.” 
   
Under stycket ”Avvägning mot andra intressen” har Länsstyrelsen skrivit 
att ”Kommunen skriver i översiktsplan gällande vindkraft att ingen mer 
betydande utbyggnad är aktuell i det för riksintresse utpekade området som även 
berör naturreservatet”. Detta är en förvanskning av den skrivning som står i 
planen (jfr citatet i ovanstående stycke). Det kommunen skrivit 2009 är att 
det inte är troligt att någon mer betydande utbyggnad kommer att ske. 
Området är alltså fortfarande ett utpekat område i den kommunala för-
djupade översiktsplanen för vindkraft. 
 
Vad gäller utpekandet av riksintresset verkar det märkligt att Energi-
myndigheten inte finns med på sändlistan över remissinstanser. 
 
 
 



  

YTTRANDE 
 
2016-12-09 

2 (2) 
 
Dnr 2016.1245 

    
  

 
  

  
 

Reservatets syfte 
 
Syftet med reservatet uppges, förutom att bevara och utveckla biologisk 
mångfald och naturmiljöer, vara att tillgodose behovet av områden för 
friluftslivet. 
 
Vissa av verken står mycket nära gränsen till det aktuella reservatet. Ett 
ökat friluftsliv i området kan vara olämpigt utifrån risker med till exempel 
iskast. Besökare förväntar sig kanske inte heller att det ligger en vindpark 
på gränsen till reservatet, med de störmoment som detta medför i form av 
ljud, rörelser och ljus. Är det lämpligt att försöka öka friluftslivet i det 
absoluta närområdet för en vindpark? 
 
Reservatets gränser 
 
Området för reservatet, som det redovisats på kartor, kan bli svårt att 
märka ut i terräng. Kommunen kan förstå att man vill rita in det skydds-
värda området, men gränsdragningen på den södra och västra sidan av 
reservatet, med många vinklar och flikar skapar en otydlighet för 
området.  
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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§ 322 Dnr 2016.408 001 
 
Förvaltningsorganisation 

Behovet av stringenta benämningar i förvaltningsorganisationen har 
uppmärksammats bland annat i samband med förändringar av den ex-
terna hemsidan. Det är angeläget att den övergripande strukturen blir en-
tydig både i det interna och externa arbetet. 
 
Förvaltningsorganisationen består av förvaltningar och avdelningar.  
 
En förvaltning har flera beslutsnivåer, det kan finnas förvaltningschef, 
områdeschefer, enhetschefer och arbetsledare. Ofta har förvaltningen 
verksamhet inom flera olika områden. 
 
En avdelning har oftast bara en chef och en eller ett par huvudverksam-
heter. 
 
Tf. kommunchefen föreslår att den övergripande förvaltningsorganisa-
tionen ska ha den struktur och de benämningar som framgår av bilaga. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen fastställer föreslagen struktur 
och benämningar i förvaltningsorganisationen. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen struktur och benämningar i för-
valtningsorganisationen. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Förvaltnings- och avdelningschefer 
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§ 323 Dnr 2016. 373 841 
 
Representanter till den parlamentariska arbetsgruppen för 
framtagande av en turismstrategi 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 november 2016, § 295, följande: 
 
1.  En parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram en 
 Turismstrategi för Strömsunds kommun i samråd med företag inom 
 besöksnäringsbranschen. 
 
2. Representerade partier i kommunstyrelsen utser en ledamot till arbets-

gruppen, inga ersättare. 
 
3.  Kommunchefen får i uppdrag att utse lämpligt tjänstemannastöd till 
 arbetsgruppen. 
 
Partierna har utsett varsin representant i arbetsgruppen: 
 
Socialdemokraterna Göran Bergström 
Vänsterpartiet Leif Johansson 
Centerpartiet Mats Gärd 
Moderaterna Catarina Espmark 
Sverigedemokraterna Hans Elmbjer 
Rättvis Demokrati Göran Edman 
 
_____  
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§ 324 Dnr 2016.248 248 

Avstängning av elever vid vuxenutbildningen 

Rektor Heidi Sundelin har beslutat om omedelbar avstängning av två ele-
ver från undervisningen vid vuxenutbildningen enligt Skollagen, kap 5, 
§ 17, punkt 3. 
 
Avstängning av eleverna omfattar tiden 8-14 december 2016. 
 
Beslutet om omedelbar avstängning ska prövas av kommunstyrelsen. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa avstäng-
ningen under tiden 8-14 december 2016. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer avstängningen under tiden 8-14 december 
2016. 
 
_____ 
 
Beslutsexp 
Hjalmar Strömerskolan 
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§ 325 
 
Delegationsbeslut 
 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 192-213/2016 
 
b) Fastighetssamordnare Peter Janssons delegationsbeslut om parke-

ringstillstånd (nr 35-39/2016 ) 
 
c) Ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyfts delegationsbeslut om place-

ring fasträntekonto (nr 4) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
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§ 326   
 
Delgivningar 
 
a)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
 Budget 2016  1 000 000:- 
 Anvisat t.o.m. § 241/2016 - 204 000:-  
 Återstår  796 000:-  
 

 
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 

 Ordinarie budget 2016  300 000:-  
 Utdelat   - 56 000:- 
 Återstår   244 000:- 
 
 Extra statsbidrag, KS egna  2 000 000:-   
 Renovering Norrgård/Sörgård  - 600 000:- 
 Utökning förskoleplatser i Hoting  - 250 000:- 
    1 150 000:- 

Delbelopp av totalt 1 500 000 kr,   - 1 150 000:- 
asfaltering gator 
Återstår   0:- 

 
 Särskilda insatser personalgrupper 2 000 000:- 
 Utdelat socialsekreterare  - 500 000:- 
 Utdelat lärare   - 50 000:- 
 Utdelat förskollärare  460 000:- 
    990 000:- 

Restbelopp av totalt 1 500 000 kr,  - 350 000:- 
asfaltering gator 
Staket Västringens förskola  - 200 000:- 

 
 Utreda/genomföra utb. i ledarskap/ 2 000 000:- 
 kommunikation 
  
 Frivilligsamordnare   500 000:- 
 Utdelat till framtids- och utvecklingsförv. -500 000:- 
    0:- 
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§ 326 forts. 
 

Återstår av riktat extra statsbidrag  2 440 000:- 
 

Återstår totalt extra statsbidrag  2 440 000:- 
Återstår totalt KS oförutsedda  2 684 000:-  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
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