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  § 20 
 

Information från socialnämnden 
 
Socialnämndens ordförande Karin Näsmark informerar om socialnämnden. 
 
Socialnämnden fullgör kommunens myndighetsutövning inom socialtjäns-
tens ansvarsområde i hela kommunen: 
 
• Individ- och familjeomsorg 
• Omsorg om funktionshindrade och psykiskt sjuka 
• Äldrevård 
 
Socialnämnden ansvarar för verkställandet av beslut enligt lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM), lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) samt ärenden enligt föräldrabalken (FB). Nämnden ansvarar 
även för verkställandet av beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunens ansvar inom 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt hemsjukvården inom kommunen 
utom i upptagningsområdet för närvårdsnämnden i Frostviken. 
 
Nämnden ska svara för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt den lagstiftning och de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Dessutom ansvarar nämnden för tillståndsgivning, tillsyn och sanktioner en-
ligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 
 
_____  
 
  

  

Justering (sign) 
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§ 21 
 
Information från kommunrevisionen 
 
Åke Deffby informerar om kommunrevisionen. 
 
Kommunrevisionen utvärderar och kontrollerar den kommunala verksam-
heten. 
 
Under 2014 har följande granskningar gjorts: 
 
Årsredovisning 2013 
Revisionsberättelse för år 2013 
Bisysslor 
Ekonomistyrning 
Delårsrapport 2014  
Placering av barn och unga 
Sjukfrånvaro och rehabilitering  
 
_____  
 
 

 
 
  

Justering (sign) 
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§ 22 Dnr 2014.326  422 
 
Medborgarförslag om fiskodling 
 
Hans Jonasson har i medborgarförslag uppmanat Strömsunds kommun att 
vidta politiska åtgärder för att stoppa storskalig kassodling av fisk i sjöar 
och vattendrag. Jonasson uppmanar också kommunen att undersöka möj-
ligheten att starta fiskodlingar på land i tomma ladugårdar. 
 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till svar på medborgarför-
slaget. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 24/2015 
Kommunstyrelsen § 55/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget besvaras i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 
 
Reservationer 

Lars Gustafsson (sd), Sven-Ingvar Eriksson (sd), Hans Elmbjer (sd), Mona 
Bjurström (rd), Kenneth Sjödin (rd) och Greger Rönnqvist (mp) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
______  
 
Beslutsexpediering 
Hans Jonasson 
Miljö- och byggavdelningen 
 
 
 

  

Justering (sign) 
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Medborgarförslag om fiskodling 

Hans Jonasson har i en skrivelse begärt att politiska åtgärder ska vidtas för 
att rädda våra sjöar och vattendrag från storskalig kassodling av fisk. Han 
uppmanar också kommunen att undersöka möjligheten att starta fiskodling i 
tomma ladugårdar. 
 
I skrivelsen redogör Jonasson för sin uppfattning om bristen på kunskap hos 
de myndigheter som beslutar om tillstånd för fiskodling. Han beskriver 
också de omfattande miljöskador han anser blir följden av storskalig kass-
odling av fisk i sjöar och vattendrag. Enligt Jonasson hålls miljöskadorna 
från fiskodling hemliga. Han anser också att utländska aktörer profiterar på 
vår miljö. Bristen på kunskap och intresse hos beslutande myndigheter gör, 
enligt Jonasson, att det krävs politiska åtgärder för att rädda våra sjöar och 
vattendrag.  Han anser slutligen att de storskaliga fiskodlingarna i Ströms 
Vattudal, Storsjön och Landösjön måste upphöra. 
  
Strömsunds kommun lämnar följande svar: 
 
Kommunens roll 

Strömsunds kommun kan påverka fiskodlingar inom kommunen, dels i sin 
roll som ansvarig för den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen, 
dels i sin roll som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Kommunen har inte 
rätt att hindra någon företagare från att verka i kommunen på grund av att 
han inte är svensk medborgare. Att utreda förutsättningarna för landbase-
rade fiskodlingar bedöms inte ligga inom kommunens ansvarsområde. 
 
Fysisk planering 

Strömsunds kommun har den 11 juni 2014 antagit en ny översiktsplan enligt 
plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med översiktsplanen är att redovisa 
kommunens ställningstagande för hur mark och vattenområden ska använ-
das och hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Kommunen har i 
översiktsplanen angett att en utökning av antalet fiskodlingar bör kunna 
ske. Opåverkade vattenområden samt skyddsvärda fiskbestånd ska dock 
undantas från fiskodling. Kommunen anser också att etablering av ytterli-
gare fiskodlingar i Ströms Vattudal bör ske med stor restriktivitet, med 
tanke på den totala näringsbelastningen och eventuella risker med smitt-
spridning. Kommunen anger i stället Tåsjön som utpekad sjö för vattenbruk. 
Avsikten är att översiktsplanen ska revideras en gång varje mandatperiod. 
Innan översiktsplanen revideras sker ett omfattande samråd med kom-
munmedborgare och andra berörda.  
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Kommunen som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken 

Kommunen är enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) operativ tillsyns-
myndighet enligt miljöbalken för mindre fiskodlingar. Strömsunds kommun 
har från och med 2014 även övertagit ansvaret från länsstyrelsen för tillsy-
nen av större fiskodlingar. 
 
Kommunen ska därmed kontrollera att tillståndspliktiga fiskodlingar följer 
de villkor som fastställts av Miljödomstolen. Kommunen kan besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att verksamheten ska följa miljö-
balken samt föreskrifter och tillstånd som utfärdats med stöd av miljöbal-
ken.   
 
Kommunen kan däremot inte upphäva eller ändra villkoren i Miljödomsto-
lens tillstånd eller förbjuda en fiskodling som har ett giltigt tillstånd. Ett till-
stånd kan endast upphävas av dem myndighet som har utfärdat tillståndet. 
Kommunen har dock skyldighet att underrätta länsstyrelsen om förhållan-
den upptäcks som kan vara skäl för omprövning. Eftersom ett tillstånd har 
stark rättsverkan, krävs mycket väl dokumenterade och tungt vägande skäl 
för att det ska kunna omprövas. I miljöbalkens 24 kap anges under vilka för-
utsättningar ett tillstånd kan upphävas. Ett skäl kan var om sökanden har 
vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter. 
 
Offentlighetsprincipen 

Alla handlingar som finns hos kommunen och som inte är belagda med sek-
retess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är offentliga. Hos 
miljö- och byggnämnden, som sköter tillsynen enligt miljöbalken, är alla 
handlingar om fiskodling offentliga. 
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§ 23 Dnr 2015.47 069 
 
Ny webbplats för Strömsunds kommun 

Webbplatsen www.stromsund.se är kommunens ansikte utåt och huvudka-
nal för information. Den ska vara användarvänlig för alla kvinnor och män, 
flickor och pojkar – oavsett faktorer som ålder, kön, funktionsnedsättning 
samt etnisk och kulturell bakgrund. Den ska följa lagstiftningen vad gäller 
tillgänglighet.  
 
Dagens webbplats skapades 2006 och kommunen använder webbpublice-
ringsverktyget SiteVision. Det används av sju av åtta kommuner i Jämtland. 
På sju år har webbplatsen växt mer och mer och inga medel har lagts på 
översyn och utveckling. Det har fått konsekvenser både när det gäller struk-
tur, innehåll och utseende. Kommunen bör satsa på en ny webbplats som är 
anpassad för våra användare, för ny teknik och för framtidens behov av 
bland annat e-tjänster. 
 
Riktlinjer för webbplatsen bör tas fram för att upprätthålla den nya struk-
turen. För att säkerställa kontinuerlig översyn av informationen bör också en 
tydlig ansvarsfördelning göras.  
 
Kommunledningsförvaltningen anhåller om 200 000 kronor till en ny webb-
plats. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 56/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunledningsförvaltningen erhåller 200 000 kronor till en ny webb-
plats. 

 
2. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 
 
_____  
 

  

Justering (sign) 
  

http://www.stromsund.se/


 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-04-22  6  
     

     
§ 23 forts. 
 
Reservationer 

Lars Gustafsson (sd), Sven-Ingvar Eriksson (sd) och Hans Elmbjer (sd) re-
serverar sig mot beslutet. 
 
_____  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen 
   

Justering (sign) 
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§ 24 Dnr 2015.67 040 
 
Reviderad resultaträkning 2015 

Resultaträkningen för 2015 behöver revideras med anledning av ny skatte-
underlagsprognos samt beräkningar efter utfall bokslut 2014. 
 
Ekonomichefen föreslår att följande: 
 
1. Reviderad resultaträkning 2015 fastställs. 
 
2. Fullmäktiges anslag för oförutsedda behov ökas med 900 000 kronor. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 68/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad resultaträkning 2015 fastställs. Bilaga 
 
2. Fullmäktiges anslag för oförutsedda behov ökas med 900 000 kronor. 
 
_____  
 

  

Justering (sign) 
  



RESULTATRÄKNING
Reviderad 2015-03-02

(belopp i tkr) Utfall Budget Rev.bud
2014 2015 2015

Verksamhetens intäkter 213 900 202 000 210 000
Verksamhetens kostnader -908 500 -909 000 -916 200 *
Avskrivningar -21 900 -25 000 -23 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -716 500 -732 000 -729 200

Skatteintäkter 459 400 471 000 469 000
Generella statsbidrag och utjämning 285 800 276 000 276 000
Finansiella intäkter 2 300 1 000 200
Finansiella kostnader -6 100 -9 000 -9 000
ÅRETS RESULTAT 24 900 7 000 7 000

*) driftbudgetens ramökning 900 tkr
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§ 25 2015.95 042 
 
Revisionsberättelse 2014 för Strömsunds kommun 
 
De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna har granskat den verksam-
het som bedrivits i styrelse och nämnder, genom utsedda lekmannareviso-
rer, verksamheten i kommunens företag. 
 
Kommunrevisionens bedömning: 
 
• Styrelser och nämnder i Strömsunds kommun har huvudsakligen bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt. 
 

• Räkenskaperna ger inte en rättvisande bild av kommunens ekonomiska 
ställning och utveckling. Kommunen följer inte Lag om kommunal redo-
visning kap 5 § 4, Pensionsutbetalningar. Kommunens redovisning av 
pensioner innebär att årets resultat är drygt 50 miljoner kronor högre re-
dovisat än om lagen följts. Felen är sedan tidigare kända av kommunsty-
relsen efter påpekanden från revisionen och därmed medvetet gjorda vil-
ken även framgår av årsredovisningen. 
 

• Styrelsens och nämndernas interna kontroll har huvudsakligen varit till-
räcklig. 
 

• Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de tre finansiella mål 
för god ekonomisk hushållning som fullmäktige uppställt. När det gäller 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning så framgår sådana ej av 
fullmäktiges budgetdokument. Kommunrevisionen bedömer därför att 
redovisning av mål och måluppfyllelse avseende verksamhetsmål bör ut-
vecklas till kommande år. 

 
Kommunrevisionen riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande 
följsamhet mot lag om kommunal redovisning för att kommunstyrelsen 
medvetet avviker från lagen när det gäller redovisning av pensionsskulden, 
trots tidigare påpekanden från revisionen. 
 
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för sty-
relsen och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
 
Kommunrevisionen avstyrker att kommunens årsredovisning för 2014 god-
känns. 
 
 

Justering (sign) 
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§ 25 forts. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2015, § 12, följande: 
 
1. Kommunen fortsätter att redovisa enligt så kallade fullfonderingsmo-

dellen fram till den kommande lagändringen, alternativt den gamla lagen 
om det inte blir någon förändrad lagstiftning på området. 
 

2. Kommunen fullföljer sin plan för pensionsstiftelsen. 
 

3. Kommunstyrelsen följer Finansdepartementets utredning. 
 
Kommunstyrelsen hänvisar till beslutet som förklaring till anmärkningen i 
revisionsberättelsen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av revisionsberättelsen. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunrevisionen 
Ekonomi 
Nämnderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 26 2015.95 042 
 
Årsredovisning 2014 Strömsunds kommun 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat bokslut och förslag 
till årsredovisning för år 2014. 
 
Ekonomichefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 
 
1.  Årsredovisning och bokslut för år 2014 godkänns. 
 
2.  Avsättning för återställande av deponi görs med 5,8 mkr. 
 
3.  Öronmärkningen för infrastrukturella omställningskostnader avgår med 

2,6 mkr. Återstående saldo är 8,4 mkr. 
 
4.  Resultatutjämningsreserven (RUR) ökas med 9,9 mkr inom balanskravs-

utredningen. Nytt saldo för reserveringen är 35 mkr. 
 
5.  Balanskravsresultatet fastställs till plus 17,5 mkr, samt att inga tidigare ba-

lanskravsunderskott finns att reglera. 
 
6.  Kommunens redovisade resultat fastställs till plus 24,9 mkr, och koncer-

nens redovisade resultat till plus 29 mkr.  
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 92/2015 
 
Kompletterande ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har efter kommunstyrelsens sammanträde kommit in 
med revisonsberättelse där man riktar anmärkning mot kommunstyrelsen 
för bristande följsamhet mot lag om kommunal redovisning för att kom-
munstyrelsen medvetet avviker från lagen när det gäller redovisning av 
pensionsskulden. 
 
Kommunrevisionen avstyrker att kommunens årsredovisning för 2014 god-
känns. 
 
Fullmäktige ska inhämta förklaringar innan beslut om ansvarsfrihet fattas 
(KL 5:31): 
 

Justering (sign) 
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§ 26 forts. 

Om revisorerna framställt en anmärkning i revisionsberättelsen måste fullmäktige 
inhämta förklaring från de berörda (kommunstyrelsen) innan frågan om anmärk-
ning tas upp för beslut i fullmäktige. Förklaring innebär att styrelsen ger sin bild av 
situationen. Fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen och beslutet i ansvars-
frågan sker utan beredning i styrelsen. Den beredning som fullmäktige behöver för 
sina ställningstaganden och motiveringar (t.ex. att inhämta förklaringar) arrangeras 
inom fullmäktige, i allmänhet genom fullmäktiges presidium. 
 
Kommunstyrelsen hänvisar till kommunfullmäktiges beslut § 12/2015 som 
förklaring till anmärkningen i revisionsberättelsen. 
 
Yrkande 

Presidiet yrkar följande: 
 
1. Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut § 12/2015, att kommu-

nen fortsätter att redovisa enligt så kallade fullfonderingsmodellen fram 
till den kommande lagändringen, alternativt den gamla lagen om det inte 
blir någon förändrad lagstiftning på området, godtar kommunfullmäktige 
kommunstyrelsens förklaring.  

 
2. Ledamöterna i styrelse och nämnder beviljas ansvarsfrihet för år 2014. 
 
I samband med årsredovisningens behandling görs följande anteckning i 
protokollet: 
 
De ledamöter i kommunfullmäktige, som även är ledamöter/ersättare i en 
styrelse eller nämnd som är föremål för revision, deltar inte i beslutet om an-
svarsfrihet för denna styrelse/nämnd. 
 
3.  Årsredovisning och bokslut för år 2014 godkänns. 
 
4.  Avsättning för återställande av deponi görs med 5,8 mkr. 
 
5.  Öronmärkningen för infrastrukturella omställningskostnader avgår med 

2,6 mkr. Återstående saldo är 8,4 mkr. 
 
6.  Resultatutjämningsreserven (RUR) ökas med 9,9 mkr inom balanskravs-

utredningen. Nytt saldo för reserveringen är 35 mkr. 
 

Justering (sign) 
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7. Balanskravsresultatet fastställs till plus 17,5 mkr, samt att inga tidigare ba-
lanskravsunderskott finns att reglera.

8. Kommunens redovisade resultat fastställs till plus 24,9 mkr, och koncer-
nens redovisade resultat till plus 29 mkr.

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på presidiets yrkande och finner bifall till 
detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut § 12/2015, att kommu-
nen fortsätter att redovisa enligt så kallade fullfonderingsmodellen fram 
till den kommande lagändringen, alternativt den gamla lagen om det inte 
blir någon förändrad lagstiftning på området, godtar kommunfullmäktige 
kommunstyrelsens förklaring.

2. Ledamöterna i styrelse och nämnder beviljas ansvarsfrihet för år 2014.

I samband med årsredovisningens behandling görs följande anteckning i 
protokollet: 

De ledamöter i kommunfullmäktige, som även är ledamöter/ersättare i en 
styrelse eller nämnd som är föremål för revision, deltar inte i beslutet om an-
svarsfrihet för denna styrelse/nämnd. 

3. Årsredovisning och bokslut för år 2014 godkänns.

4. Avsättning för återställande av deponi görs med 5,8 mkr.

5. Öronmärkningen för infrastrukturella omställningskostnader avgår med
2,6 mkr. Återstående saldo är 8,4 mkr.

6. Resultatutjämningsreserven (RUR) ökas med 9,9 mkr inom balanskravs-
utredningen. Nytt saldo för reserveringen är 35 mkr.

7. Balanskravsresultatet fastställs till plus 17,5 mkr, samt att inga tidigare ba-
lanskravsunderskott finns att reglera.

8. Kommunens redovisade resultat fastställs till plus 24,9 mkr, och koncer-
nens redovisade resultat till plus 29 mkr.

Justering (sign) 
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§ 26 forts. 

Reservationer 

Mona Bjurström (rd) och Kenneth Sjödin (rd) reserverar sig mot beslutet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunrevisionen 
Ekonomi 
Nämnderna 

  

Justering (sign) 
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§ 27  Dnr 2014.89 041 
 
Verksamhetsberättelse 2014 för Gemensam nämnd för upp-
handlingssamverkan 

Upphandlingskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2014. 
 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har den 23 februari 2015, 
§ 1, beslutat att godkänna verksamhetsberättelsen och överlämna den till re-
spektive kommunfullmäktige. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 74/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Verksamhetsberättelsen godkänns. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Upphandlingskontoret 
Övriga kommuner i Jämtlands läns 
 
 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 28 Dnr 2014.347 736 
 
Fullkostpris Närvård Frostviken 

Inför budget 2015 har vård- och socialförvaltningen samt barn- och utbild-
ningsförvaltningen framfört ett önskemål om att få ett kalkylerat vägt snitt-
pris för att förenkla och underlätta budgetering och på så vis utjämna pris-
skillnader mellan olika boenden och på samma vis utjämna priset mellan 
olika skolor. Den totala kostnaden för respektive förvaltning har inte änd-
rats. 
 
Närvård Frostviken har framfört önskemål om att även de ska ingå i ut-
jämningsmodellen tillsammans med övriga särskilda boenden inom vård- 
och socialförvaltningen. Närvårdsnämndens beslutade därför den 10 okto-
ber 2014 att nämnden lyfter frågan till kommunfullmäktige om hur de kost-
nader som teknik- och serviceförvaltningen/kost har för äldre ska fördelas. 
 
Närvården Frostviken som har leveranser från ett kök kan därmed inte ha 
något medelpris utan det enda pris som är aktuellt är det faktiska från köket 
i Gäddede vilket med hänsyn till få portioner har ett högt pris per portion. 
 
Det är förståeligt att Närvård Frostviken önskar att ingå i en utjämningsmo-
dell tillsammans med vård- och socialförvaltningen. Detta skulle innebära 
att Närvård Frostvikens kostnader sjunker med cirka 270 000 kronor medan 
vård- och socialförvaltningen får motsvarande kostnadsökning. Detta är inte 
rimligt under innevarande budgetår. 
 
Det är heller inte rimligt att Närvård Frostviken, som har en liten budgetom-
slutning, sent ska drabbas av kostnadsökningar på kosten med 251 000 kro-
nor under 2014 och 166 000 kronor 2015. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår följande:  
 
Utjämning av kostnader för kost mellan Närvård Frostviken och vård- och 
socialförvaltningen är inte möjlig under 2015. 
 
Närvård Frostviken föreslås återkomma i frågan i anslutning till budget-
dialogerna inför 2016.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 46/2015 
Kommunstyrelsen § 77/2015 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 28 forts. 

Yrkande 

Susanne Hansson (s) yrkar ändringen att punkt 2 i kommunstyrelsens för-
slag tas bort eftersom budgetdialogerna inför 2016 redan har genomförts. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med ändring 
enligt Susanne Hanssons yrkande och finner bifall detta.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Utjämning av kostnader för kost mellan Närvård Frostviken och vård- och 
socialförvaltningen är inte möjlig under 2015. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Närvård Frostviken 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
 
 
 

 
 
  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 29 Dnr 2015.12 024 
 
Fastställande av färdtidsersättning för förtroendevalda fr.o.m. 
den 1 oktober 2014 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2015, § 7, att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för förtydligande. 
 
Förtydligande har kommit in från kommunledningsförvaltningen/per-
sonal: 
 
Ersättning har tidigare utgetts utifrån Allmänna Bestämmelser (AB) med ett 
fastställt belopp. Från den 1 oktober 2014 har avtalet förändrats så att ersätt-
ningen istället ska beräknas procentuellt utifrån timlönen. För de första 10 
timmarna under en kalendervecka utges 53,3% av timlönen och för tid där-
utöver 80 %. Då de förtroendevalda inte är anställda finns heller ingen tim-
lön fastställd. 
 
Ersättningen beräknas utifrån taket för förlorad arbetsinkomst, d.v.s. en tim-
lön motsvarande 188,48 kronor. 
 
Kommunledningsförvaltningen/personal föreslår att färdtidsersättning ut-
ges enligt nedan: 
 
• För de första 10 timmarna under en kalendervecka, för vilka ersättningen 

ska utges föreslås 100 kr/timme. 
 
• För tid därutöver under kalenderveckan föreslås 150 kr/timme. 
 

Beredning 

Arbetsutskottet § 50/2015 
Kommunstyrelsen § 81/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 29 forts. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Färdtidsersättning utges enligt följande: 
 
• För de första 10 timmarna under en kalendervecka utges 100 kronor/ 

timme. 
 
• För tid därutöver under kalenderveckan utges 150 kronor/timme. 
 
• Färdtidsersättning utgår för tid utanför ordinarie arbetstid, före klockan 

8.00 och efter 17.00, måndag-fredag. 
 

_____   
 
Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen/personal 
 
 
 

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 30 Dnr 2015.77 170 

Årsredovisning 2014 för Jämtlands Räddningstjänstförbund 

Årsredovisning 2014 har upprättats för förbundet. 
 
Revisionsberättelse daterad den 16 mars 2015 har kommit in. Revisorerna 
tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 62/2015 
Kommunstyrelsen § 89/2015 
 
Yrkande 

Presidiet yrkar att direktonen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
år 2014 och att årsredovisningen godkänns. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Direktionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihetför år 2014. 
 
2.  Årsredovisningen godkänns. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Susanne Hansson (s) i handläggningen av ären-
det. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
 
 
 
 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2015-04-22  20  
     

     
§ 31 Dnr 2015.81 042 
 
Årsredovisning 2014 för Regionförbundet i Jämtlands län 

Årsredovisning 2014 har upprättats för förbundet. 
 
Revisionsberättelse daterad den 6 mars 2015 har kommit in. Revisorerna till-
styrker att regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
samt att regionstyrelsen beviljar den primärkommunala nämnden och dess 
enskilda ledamöter ansvarsfrihet. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 63/2015 
Kommunstyrelsen § 90/2015 
 
Yrkande 

Presidiet yrkar att regionstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för år 2014 och att årsredovisningen godkänns. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Regionstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2014. 
 
2. Årsredovisningen godkänns. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Susanne Hansson (s) i handläggningen av ären-
det. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Region Jämtland Härjedalen 
 
 
 
  

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum 
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§ 32  Dnr 2015.138 113 
 
Val av styrelsen för Jämtlandsvärme AB för tiden t.o.m. års-
stämman 2019 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 5/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1.  Som ledamöter utses 
 
1 Lennart Oscarsson (s), Hammerdal    
2  Ulf Sjölén (s), Backe   
3   Susanne Hansson (s), Strömsund  
4    Maria Grill (c), Lövberga  
5  Jan-Olof Olofsson (m), Solberg   
 
2.  Som personliga ersättare utses 
 
1  Bertil Forsmark (s), Gäddede   
2   Kent Wassdahl (s), Hoting  
3    Inga-Maj Persson (s), Strömsund 
4  Mats Näslund (c), Tjärnnäset    
5 Simon Högberg (m), Strömsund  
 
3.  Som ordförande utses Lennart Oscarsson. 
 
4.  Som vice ordförande utses Jan-Olof Olofsson. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Jämtlandsvärme AB 
De valda 
Löner 
 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 33 Dnr 2015.138 113 
 
Val av ombud till bolagsstämman för Jämtlandsvärme AB för 
tiden t.o.m. bolagsstämman 2019 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 6/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Som ombud utses Ardis Lindman (s), Björkvattnet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Jämtlandsvärme AB 
Ardis Lindman 
Löner 
 
 
 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 34 Dnr 2015.138 113  
 
Val av lekmannarevisor och ersättare för Jämtlandsvärme AB 
för tiden t.o.m. årsstämman 2019 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 7/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Som lekmannarevisor utses Ronald Ragnvaldsson (rd), Strömsund. 
 
2. Som ersättare utses Jan Rönngren (m), Strömsund. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Jämtlandsvärme AB 
De valda 
 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum 
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§ 35 Dnr 2015.138 113   
 
Nominering av revisor och ersättare för Jämtlandsvärme AB 
för tiden t.o.m. årsstämman 2019 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 8/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Som revisor nomineras Mats Åke Mattiasson, Lindebergs Grant Thornton, 
Östersund, med Niklas Malmgren som ersättare. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Jämtlandsvärme AB 
De valda 
 
 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 36 Dnr 2015.138 113   
 
Val av styrelsen för Strömsunds Hyresbostäder AB för tiden 
t.o.m. årsstämman 2019 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 9/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1.  Som ledamöter utses 
 
1 Bengt Bergqvist (s), Strömsund     
2    Kjell Carlsson (s), Hammerdal 
3  Elisabeth Lindholm (s), Strömsund 
4   Kurt Elisasson (s), Tjärnnäset 
5 Ingrid Nilsson (s), Jormvattnet 
6  Mats Näslund (c), Tjärnnäset  
7 Stefan Jönsson (m), Lorås     
 
2.  Som personliga ersättare utses 
 
1  Per-Ingvar Wennberg (s), Norråker  
2  Agneta Rosén Norberg (s), Holmsund 
3  Carina Olsson (s), Strömsund  
4 Inga-Maj Persson (s), Strömsund 
5 Leif Hansson (s), Strömsund 
6  Karl Wernersson (c), Rossön   
7 Maria Sandberg (m), Strömsund    
 
3.  Som ordförande utses Bengt Bergqvist. 
 
4.  Som vice ordförande utses Stefan Jönsson. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Strömsunds Hyresbostäder AB 
De valda 
Löner 
 
 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 37  Dnr 2015.138 113 
 
Val av ombud till bolagsstämman för Strömsunds Hyresbo-
städer AB t.o.m. bolagsstämman 2019 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 10/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Som ombud utses Ardis Lindman (s), Björkvattnet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Strömsunds Hyresbostäder AB 
Ardis Lindman 
Löner 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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§ 38 Dnr 2015.138 113  
 
Val av lekmannarevisor och ersättare för Strömsunds  
Hyresbostäder AB för tiden t.o.m. årsstämman 2019 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 11/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Som lekmannarevisor utses Åke Deffby (c), Strand. 
 
2. Som ersättare utses Jan Rönngren (m), Strömsund. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Strömsunds Hyresbostäder AB 
De valda 
 

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum 
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§ 39 Dnr 2015.138 113  
 
Nominering av revisor och ersättare för Strömsunds Hyres-
bostäder AB för tiden t.o.m. årsstämman 2019 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 12/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Som revisor nomineras Mats Åke Mattiasson, Lindebergs Grant Thornton, 
Östersund, med Niklas Malmgren som ersättare. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Strömsunds Hyresbostäder AB 
De valda 
 
 

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum 
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§ 40 Dnr 2015.138 113  
 
Val av styrelsen för Strömsunds Utvecklingsbolag AB för ti-
den t.o.m. årsstämman 2019 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 13/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1.  Som ledamöter utses 
 
1 Göran Bergström (s), Strömsund    
2   Lars Andreasson (s), Norråker  
3 Susanne Hansson (s), Strömsund 
4    Britt-Inger Roos (c), Tjärnnäset 
5    Simon Högberg (m), Strömsund 
 
2.  Som personliga ersättare utses 
 
1  Per-Olof Melin (s), Jormvattnet   
2   Birgitta Guldbrandsson (s), Vängel  
3   Annika Nyholm (s), Strömsund 
4  Mats Gärd (c), Fyrås 
5 Marian Stranne (m), Görvik    
 
3.  Som ordförande utses Göran Bergström. 
 
4.  Som vice ordförande utses Britt-Inger Roos. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB 
De valda 
Löner 

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum 
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§ 41 Dnr 2015.138 113 
 
Val av ombud till bolagsstämman för Strömsunds Utvecklings-
bolag AB t.o.m. bolagsstämman 2019 

Beredning 
 
Valutskottet § 14/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Som ombud utses Ardis Lindman (s), Björkvattnet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB 
Ardis Lindman 
Löner 

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum 
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§ 42 Dnr 2015.138 113 
 
Val av lekmannarevisor och ersättare för Strömsunds  
Utvecklingsbolag AB för tiden t.o.m. årsstämman 2019 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 15/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Som lekmannarevisor utses Ingrid Bergander (s), Färjsundet. 
 
2. Som ersättare utses Jan Rönngren (m), Strömsund. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB 
De valda 
 

Justering (sign) 
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§ 43 Dnr 2015.138 113  
 
Nominering av revisor och ersättare för Strömsunds Utveck-
lingsbolag AB för tiden t.o.m. årsstämman 2019 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 16/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Som revisor nomineras Mats Åke Mattiasson, Lindebergs Grant Thornton, 
Östersund, med Niklas Malmgren som ersättare. 
 
_____   
 
Beslutsexpediering 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB 
De valda 
 

Justering (sign) 
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§ 44 Dnr 2015.142 113 
 
Val av ombud till årsstämman med ServaNet för tiden t.o.m. 
årsstämman 2019 

Beredning 
 
Valutskottet § 17/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Som ombud utses Ardis Lindman (s), Björkvattnet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
ServaNet 
Ardis Lindman 
 

Justering (sign) 
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§ 45 Dnr 2015.122 113 
 
Avsägelse från Gudrun Hansson (s) av de kommunala uppdra-
gen 
 
Gudrun Hansson (s) avsäger sig de kommunala uppdragen fr.o.m. den  
1 maj 2015. 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 18/2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Framställningen beviljas. 
 
_____   
 
Beslutsexpediering 
Gudrun Hansson 
Löner 
 
 

Justering (sign) 
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§ 46 

Delgivningar 

a) Rapportering från socialnämnden enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL samt enligt 28 f-g lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. 
 
 
b) Anmälan att följande medborgarförslag är obesvarade: 
 
Medborgarförslag inkommet den 1 oktober 2015 från Hans Jonasson Strand 
om fiskodling. Behandlas på kommunfullmäktige den 22 april. 
 
Medborgarförslag inkommet den 13 november 2015 från Nils Nordlander, 
Håxås, om ersättning till resor för SFI-studenter. 
 
 
c) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel 
i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov: 
 
Budget 2015  1 795 000:- 

Överskott för turismen och 379 000:- 
Campingen 

Anvisat t.o.m. § 19/2014 230 000:- 

Kvarstår  1 186 000:- 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
 

Justering (sign) 
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             Kommunfullmäktige 2015-04-22   
  

  
 

Nr Namn Hemort Besl Ej tjg  
1 Gudrun Hansson (s) Strömsund      

2 Lars Andreasson (s) Norråker      

3 Susanne Hansson (s) Strömsund  X    

4 Lennart Oscarsson (s) Hammerdal  X    

5 Pontus Roos (s) Strömsund  X    

6 Ardis Lindman (s) Björkvattnet  X    

7 Malin Axelsson (s) Sikås  X    

8 Roger Sannemo (s) Strömsund  X    

9 Karin Näsmark (s) Havsnäs  X    

10 Morgan Olsson (s) Blåsjöfallet  X    

11 Lena Johansson (s) Lövberga  X    

12 Bengt Bergqvist (s) Strömsund      

13 Angelica Johannesson (s) Strömsund  X    

14 Lars-Åke Knutsson (s) Lövberga  X    

15 Elisabeth Lindholm (s) Strömsund  X    

16 Kjell Carlsson (s) Hammerdal  X    

17 Ida Collin (s) Norråker      

18 Göran Espmark (c) Äspnäs  X    

19 Mats Gärd (c) Fyrås  X    

20 Magnus Svensson (c) Gåxsjö  X    

21 Ragnar Lif (c) Kyrktåsjö  X    

22 Britt-Inger Roos (c) Tjärnnäset  X    

23 Simon Högberg (m) Strömsund  X    

24 Åse Ehnberg (m) Strömsund      

25 Lars-Eric Bergman (m) Hoting  X    

26 Annakarin Olsson (m) Strömsund  X    

27 Peter Frost (v) Strömsund      

28 Kerstin Sjöberg (v) Strömsund  X    

29 Gert Norman (v) Backe  X    

30 Sven-Ingvar Eriksson (sd) Kilen  X    

31 Peter Dahlstedt (sd) Kycklingvattnet      

32 Lars Gustavsson (sd) Lövberga  X    

33 Göran Edman (rd) Holmsund      

34 Mona Bjurström (rd) Strömsund  X    

35 Greger Rönnqvist (mp) Strömsund  X    
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 Ersättare     

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

2 Petra Monwell (s) Flyn      

3 Roger Kristofersson (s) Strömsund  X    

4 Marie Gabrielsson (s) Ulriksfors      

5 Carina Andersson (s) Strömsund      

6 Ulf Sjölén (s) Backe      

7 Sara Edvardsson (s) Hammerdal  X    

8 Kent Wassdahl (s) Tåsjö      

9 Desirée Edin (s) Strömsund      

10 Nils-Bengt Nilsson (c) Backe      

11 Eira Roos (c) Strömsund      

12 Lars Lif (c) Kyrktåsjö    X  

13 Fredrika Lundin (m) Strömsund      

14 Eva-Marie Roos Nordström (m) Tullingsås      

15 Ylva Hansson Glantz (v) Strömsund      

16 Aron Kjellgren (v) Strömsund  X    

17 Hans Elmbjer (sd) Skarpås  X    

18 Mikael Säbom (sd) Strömsund    X  

19 Kenneth Sjödin (rd) Rossön  X    

20 Siv Johansson (rd) Strömsund      

21 Inger Paulsson (mp) Hammerdal      

22 Per Berglund (mp) Backe      

 
 
 
 
 
 
 

 
    Protokollsjusterare 
 
 
Ordförande .................................................……… .................................................……… 
  Ardis Lindman  Lena Johansson  
                   
 
Sekreterare .................................................……… .................................................……… 
  Lena Haglund  Annakarin Olsson                     
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