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§ 89 

Ålderspresident 

Peter Frost öppnar dagens sammanträde eftersom han är den ledamot 
som har den längsta tiden i kommunfullmäktige, ålderspresident. 
 
_____ 
 

  

Justering (sign) 
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§ 90 

Val av kommunfullmäktiges presidium för tiden intill den 31 
oktober 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ardis Lindman (s), Björkvattnet, utses till ordförande. 
 
2. Lars-Eric Bergman (m), Hoting, utses till 1:e vice ordförande. 
 
3. Gert Norman (v), Backe, utses till 2:e vice ordförande. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
De valda 
Löner 
 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 91 Dnr 2014.382 113 

Val av kommunfullmäktiges valutskott för tiden intill den 31 
oktober 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Som ledamöter utses: 
 
1 Susanne Hansson (s), Strömsund 
2 Gudrun Hansson (s), Strömsund 
3 Lennart Oscarsson (s), Hammerdal 
4 Lars Andreasson (s), Norråker 
5 Morgan Olsson (s), Blåsjöfallet 
6 Karin Näsmark (s), Havsnäs 
7 Peter Frost (v), Strömsund 
8 AnnaKarin Olsson (m), Strömsund  
9 Göran Espmark (c), Äspnäs 
10 Britt-Inger Roos (c), Tjärnnäset 
11 Sven-Ingvar Eriksson (sd), Kilen, Hammerdal 
 
2.  Som personliga ersättare utses 
 
1 Lena Johansson (s), Lövberga 
2 Ida Collin (s), Norråker 
3 Angelica Johannesson (s), Strömsund 
4 Kjell Carlsson (s), Hammerdal 
5 Ardis Lindman (s), Björkvattnet 
6 Lars-Åke Knutsson (s), Lövberga 
7 Gert Norman (v), Backe 
8 Simon Högberg (m), Strömsund 
9 Ragnar Lif (c), Kyrktåsjö 
10 Mats Gärd (c), Fyrås 
11 Hans Elmbjer (sd), Skarpås, Hammerdal 
 
3.  Som ordförande utses Susanne Hansson. 
 
4.  Som vice ordförande utses Göran Espmark. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
De valda 
 

  

Justering (sign) 
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§ 92 Dnr 2014.383 113 

Val av revisorer för granskning av kommunens räkenskaper 
och förvaltning för åren 2015-2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Som revisorer utses: 
 
1 Ingrid Bergander (s), Färjsundet 

2 Jan Rönngren (m), Strömsund 

3 Sven-Åke Deffby (c), Strand 

4 Melker Kjellgren (v), Strömsund 

5 Ronald Ragnvaldsson (rd), Strömsund 

6 Maja Ramström (mp), Strömsund 

7 Vakant (sd) 

 
2.  Som ordförande utses Jan Rönngren. 
 
3.  Som vice ordförande utses Ingrid Bergander. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
De valda 
Löner 

  

Justering (sign) 
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§ 93 Dnr 2014.325 521 

Begäran om ändring i den kommunalekonomiska utjäm-
ningen  

Skrivelse har inkommit från Jämtlands läns landsting om att länets kom-
muner behöver ta ett kompletterande beslut om överföringen av ansvaret 
för kollektivtrafiken. 

Region Jämtland Härjedalen kommer från den 1 januari 2015 att ta över 
kostnadsansvaret för den regionala trafiken i länet. Länets kommuner har 
beslutat om en skatteväxling på 35 öre från den 1 januari 2015. 

För att en ändring av det kommunalekonomiska utjämningssystemet ska 
kunna ske krävs en formell begäran till regeringen. 

Landstinget och kommunerna måste därför fatta ett kompletterande be-
slut om detta. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 232/2014 
 
Yrkande 

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

Strömsunds kommun begär tillsammans med landstinget och övriga 
kommuner i Jämtlands län hos regeringen att de länsvisa skattesatserna 
enligt 2, 3 och 3a §§ förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk ut-
jämning, från och med den 1 januari 2015, höjs med 35 öre för landstinget 
och sänks med 35 öre för kommunerna och att kommunernas andel av 
standardkostnaden för kollektivtrafiken enligt 26 § ovan nämnda förord-
ning från och med samma tidpunkt fördelas mellan kommunerna med 
lika stora belopp per invånare. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Jämtlands läns landsting 
Regionförbundet 

  

Justering (sign) 
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§ 94 

Ajournering  

Sammanträdet ajourneras för genomförande av val av ombud till Sveriges 
Kommuners och Landstings kongress. 
 
Efter detta återupptas sammanträdet. 
 
_____  
 

  

Justering (sign) 
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§ 95 

Information från kommunrevisionen 

Jan Rönngren ordförande för kommunrevisionen, informerar om de sen-
aste revisionsrapporterna som de genomfört. 
 
Revisionsrapport – sjukfrånvaro och rehabilitering 
 
Revisionsrapport – placeringar av barn och unga 
 
Revisionsrapport – granskning av delårsrapport Strömsunds kommun. 
 
Kommunrevisionen kommer också att fortsätta att följa upp hur kommu-
nen redovisar pensionsskulden. 
 
_____  
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 96 Dnr 2013.375 293 

Svar på medborgarförslag om övernattningsmöjligheter för 
besökande till personer boende på Strömbacka 

Anna-Lisa Wikström inkom den 6 november 2013 med ett medborgarför-
slag om att kommunen ska hyra ut rum för övernattning till anhöriga till 
boende på Strömbacka i Strömsund.  
 
Socialnämnden har berett ärendet vid sitt sammanträde den 23 april 2014 
och föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 

Om närstående inte kan övernatta hos hyresgäst i dennes lägenhet hänvi-
sas i första hand till ortens hotell och camping. 
 
I andra hand föreslås att säng med utrustning ska kunna lånas kostnads-
fritt till hyresgästens lägenhet eller annan för tillfället lämplig lokal för 
enstaka nätter. 
 
Förslag på svar till medborgarförslaget har upprättats. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 154/2014 
Kommunstyrelsen § 201/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls i enlighet med socialnämndens beslut. 
 
2. Om närstående inte kan övernatta hos hyresgäst i dennes lägenhet 

hänvisas i första hand till ortens hotell och camping. 
 
3. I andra hand föreslås att säng med utrustning ska kunna lånas kost-

nadsfritt till hyresgästens lägenhet eller annan för tillfället lämplig  
 lokal för enstaka nätter. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Anna-Lisa Wikström 
Socialförvaltningen  

Justering (sign) 
  







  

SVAR PÅ 
MEDBORGARFÖRSLAG  
 
2014-08-25 

  
  
 
 

   
  

 
 
 
Svar på medborgarförslag om övernattningsmöjligheter 
för besökande till personer boende på Strömbacka 
 
Anna-Lisa Wikström inkom den 6 november 2013 med ett medbor-
garförslag om att kommunen ska hyra ut rum för övernattning till 
anhöriga till boende på Strömbacka i Strömsund.  
 
Socialnämnden har den 23 april 2014 berett ärendet och föreslår; 
 
- Att kommunfullmäktige beslutar att om närstående inte kan 

övernatta hos hyresgästen i dennes lägenhet hänvisas i första 
hand till ortens hotell och camping. 

 
- I andra hand föreslås att säng med utrustning ska kunna lånas 

kostnadsfritt till hyresgästens lägenhet eller annan för tillfället 
lämplig lokal, för enstaka nätter. 

 
Förslag till beslut: 
 
Medborgarförslaget bifalls i enlighet med socialnämndens beslut. 
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§ 97 Dnr 2014.9 351 

Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid rastplatsen 
i anslutning till hembygdsgården i Strömsund 

Ingrid Jonsson har den 13 januari 2014 inkommit med ett medborgarför-
slag om att kommunen ska ordna en toalett i direkt anslutning till rast-
platsen utanför hembygdsgården i Strömsund.  
 
Förslag på svar till medborgarförslaget har upprättats. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 155/2014 
Kommunstyrelsen § 202/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget avslås då det redan finns toaletter i anslutning till 
området. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Ingrid Jonsson 
 

  

Justering (sign) 
  



 

Medborgarförslag 
 
Hej jag vill via en liten fantasiresa komma fram till ett förslag för förbättring av miljö och 
service i vår fina tätort Strömsund. 
 
Tänk er att ni är turister på väg till Vilhelmina. Det är en vacker Brittsommardag i början av 
oktober. Ni har spenderat några dagar i Östersund och är på väg norrut. Ni kommer fram till 
Tullingsås för första gången och fotograferar den fantastiska utsikten över Strömsund. Nä 
men ååå! säger någon när ni ser Strömsbron och hembygdsgården med Jätten Jorm. När ni 
kommer närmare ser ni till er lycka minst 5 bord med bänkar för rastande turister. Perfekt, en 
rastplats vid Jätten Jorm!! Där svänger ni ner och plockar fram termos och mackor. Men först 
vill ni lätta på trycket! Blåsan är sprängfylld och någon i bilen behöver göra nr 2. Jaha… 
men… finns det ingen toa?? Det är ju en rastplats! Alla andra fina rastplatser efter vägen 
genom landet hade varit utrustade med fina toaletter eller torrdass. Jaja, nöden har ingen lag,. 
En tänker sätta sig bakom en björk vid kyrkogården, men där hade någon redan lagt en rusa, 
han går istället ner bakom trädet vid vattnet och en annan går ner bakom buskarna på stranden 
till vänster.  
Ni fikar och åker sedan upp till centrum för att äta och shoppa. Tyvärr har er bild av 
Strömsund solkats lite då ni inte fått tillgång till toalett. 
När ni på kvällen når målet hos släkten i Vilhelmina får ni frågor om resan upp. Då kommer 
det: Jodå det gick bra, men hur tänker de i Strömsund? En stor fin rastplats med flera bord 
med bänkar, en hade till och med tak ifall det skulle regna, men ingen toalett, inte ens ett dass! 
Det var dåligt! Hur tänker de? Vill de inte ha några turister? 
Ingen berättelse om utsikten eller Jätten Jorm. Ingen berättelse om den goda maten eller 
fynden ni gjort… 
 
Nästa morgon går Ingrid Jonsson som vanligt en runda vid Hembygdsgården med hunden. 
Hunden är väldigt ivrig på något bakom en björk vid kyrkogården… Hmm vad är det där? Det 
är ju FOLKSKIT! Usch kom!! 
Hunden springer ner till vattnet och försvinner till vänster på stranden…. Mer skit!! Denna 
gång med papper. En annan gång hittar hunden en hög bakom trädet vid vattnet. Äckligt och 
trist!! 
Varje sommar står många husbilar mellan järnvägen och hembygdsgården. Dessa turister 
väljer att bajsa och tömma sina pottor på hembygdsområdet bakom stugorna eller på toan om 
det är öppet. Visst det är förbjudet att campa där, men vem bryr sig?? De är där och de gör 
sina behov. 
Även långtradarchaufförer brukar stanna och sova vid Hembygdsgården. De har samma 
behov av att få göra sina behov som vi andra. 
 
Förslaget:  
Jag föreslår att Strömsunds kommun kostar på en toa i direkt anslutning till rastplatsen. För 
folket har behov av att få göra behov och Strömsunds kommun har behov av ett gott rykte!  
Förutom ovan nämnda turister och åkare kan även båtfolket och skoteråkarna ha glädje av en 
offentlig toalett just där!  
 
Tack för er uppmärksamhet! 
 
Strömsund den 2014-01-09 
 
Ingrid Jonsson, stortorget 4, 83335 Strömsund. Tel: 070 6339308 

 



  

SVAR PÅ  
MEDBORGARFÖRSLAG 
  
 
2014-08-25 

  
  
 
 

   
  

 
 
 
 
Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid rast-
platsen i anslutning till hembygdsgården i Strömsund 
 
Ingrid Jonsson har den 13 januari 2014 inkommit med ett medbor-
garförslag om att kommunen ska ordna en toalett i direkt anslutning 
till rastplatsen utanför hembygdsgården i Strömsund.  
 
Enligt förslagsställaren gör besökarna sina behov i området kring 
hembygdsgården vilket medför olägenheter för alla som vistas i om-
rådet. 
 
Ingrid Jonsson har med sitt förslag påvisat att det i dag finns brister i 
skyltning som hänvisar till de offentliga toaletterna på området.  
 
Strömsunds kommun har i dag ett avtal med Ströms Hembygdsför-
ening som mot ersättning håller toaletterna öppna och städade mel-
lan maj och september samt vid tillfällen då särskilda aktiviteter ge-
nomförs. Dessutom finns toalett i väntsalen vid busstationen alldeles 
ovanför området som är öppen året runt.  
 
Mot bakgrund av detta finns i dag tillgång till offentliga toaletter i 
anslutning till området. Bättre skyltning till toaletterna ska avhjälpa 
problemen. 
 
Förslag till beslut: 
 
Medborgarförslaget avslås då det redan finns toaletter i anslutning 
till området.  
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§ 98 Dnr 2013.367 140 

Svar på motion angående systembolag i Frostviken 

Jan-Olof Andersson har den 30 oktober 2013 inkommit med en motion om 
att kommunen ska uppvakta systembolaget för att undersöka vilka möj-
ligheter det finns att etablera en butik i Gäddede. 
 
Förslag på svar till motionen har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 156/2014 
Kommunstyrelsen § 203/2014 
 
Yrkanden 

* Jan-Olof Andersson (m) yrkar bifall till motionen. 
 
* Susanne Hansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Anderssons yrkande och 
kommunstyrelsens förslag och finner bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning 

Omröstning begärs. 
 
Följande omröstningsproposition fastställs. 
 
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja den som stöder Jan-
Olof Anderssons yrkande röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 14 nej-röster. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås då processen redan pågick vid tiden för motionens 
inlämnande. 

 
2. När ett färdigställt underlag tagits fram samt att man har samordnat 

sig genom Tillväxt Frostviken kommer Strömsunds Utvecklingsbolag 
AB att på bästa sätt bistå området med hjälp att komma vidare i pro-
cessen att få en systembolagsetablering. 

Justering (sign) 
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§ 98 forts. Dnr 2013.367 140 

Reservationer 

Göran Espmark (c), Mats Gärd (c), Magnus Svensson (c), Ragnar Lif (c), 
Britt-Inger Roos (c), Åse Ehnberg (m), Lars-Eric Bergman (m), Fredrika 
Lundin (m), Sven-Ingvar Eriksson (sd), Peter Dahlstedt (sd), Lars Gus-
tavsson (sd), Göran Edman (rd) och Mona Bjurström (rd) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Jan-Olof Anderssons yrkande. 
 
Skriftlig reservation 

Jan-Olof Andersson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån 
för eget yrkande. Bilaga 
 
_____  
 
 

  

Justering (sign) 
  



 

 

      
 
 
 
Till kommunfullmäktige 
 
     
 

Motion 
 

Angående systembolag i Frostviken 
 
 
 
 
Jag föreslår att kommunen uppvaktar systembolaget för att undersöka vilka möjligheter 
det finns att etablera en butik i Gäddede. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
Jan-Olof Andersson (M) 



 

SVAR PÅ  
MOTION 
 
 
2014-08-25 

 
 
 
 

   
  

 
 
 
Svar på motion angående systembolag i Frostviken 
 
Jan-Olof Andersson har den 30 oktober 2013 inkommit med en mot-
ion om att kommunen ska uppvakta systembolaget för att under-
söka vilka möjligheter det finns att etablera en butik i Gäddede. 
 
Motionen överlämnades till Strömsunds Utvecklingsbolag AB 
(SUAB) för beredning. 
 
Frågan om ett systembolag i Gäddede har varit aktualiserad vid ett 
flertal tillfällen. Den 17 januari 2013 kom Tillväxt Frostviken (TF) 
och SUAB överens om att TF skulle undersöka om det framkommit 
nya förutsättningar att lyfta fram i en ny ansökan. Den 27 januari 
2014 meddelar TF att man bildat en arbetsgrupp som ska återuppta 
arbetet med att ta fram ett nytt underlag för en eventuell ny ansö-
kan. 
 
SUAB och TF är överens om att tillsammans avgöra huruvida det 
nya underlaget ska leda till en ny ansökan. De förändringar som 
skett sedan tidigare ansökan är bland annat att det har etablerats två 
nya alkoholproducenter i närområdet. 
 
SUAB föreslår att: 
 
När ett färdigställt underlag framtagits samt att man har samordnat 
sig genom TF kommer SUAB att på bästa sätt bistå området med 
hjälp att komma vidare i processen att få en systembolagsetablering. 
 
Förslag till beslut. 
 
Motionen avslås då processen redan pågår vid tiden för motionens 
inlämnande. 
 
När ett färdigställt underlag framtagits samt att man har samordnat 
sig genom TF kommer SUAB att på bästa sätt bistå området med 
hjälp att komma vidare i processen att få en systembolagsetablering. 
 
 

 



1 

 

Reservation 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 nov 2014 

Ärende 12 

Motion om systembolag i Frostviken 

I motionen föreslås att kommunen ska uppvakta systembolaget för att 

undersöka vilka möjligheter det finns att etablera en butik i Gäddede. 

Fullmäktige beslutade att avslå motionen. 

Jag reserverar mig mot fullmäktiges beslut att avslå motionen.  

Man kan se vad som hänt i Hemavan och Funäsdalen, två orter som båda 

ligger nära gränsen och ofta har fler turister än det finns innevånare. De har 

båda ökat både turismen och norgehandeln efter systembolagets etablering. 

Gäddede har samma förutsättningar. Jag tycker det känns självklart att vi 

ska jobba för en etablering av ett systembolag även i Frostviken. 

Att socialdemokraterna och vänsterpartiet väljer att avslå motionen är 

beklagligt. Hur ska systembolaget och befolkningen i Frostviken nu tolka 

signalerna när kommunens högsta politiska organ ogillar förslaget.  

Eftersom jag tror att de flesta vill det här, verkar beslutet mer vara ett 

resultat av den så kallade politiska prestigen som gör det omöjligt för vissa 

att säja ja till ett förslag som kommer från ”fel” parti, oavsett hur bra 

förslaget är. Om det är så är det skrämmande. I så fall är partipolitiken, i 

vart fall på lokal nivå, både samhällsfientlig och utvecklingshämmande. 

 

 
   
Jan-Olof Andersson (M) 
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§ 99 Dnr 2014.108 730 

Medborgarförslag om inrättande av befattning som tillgäng-
lighetsrådgivare 

Jahn Strid har inkommit med ett medborgarförslag den 18 mars 2014 om 
att inrätta en befattning som tillgänglighetsrådgivare. Bilaga 
 
Förslag till svar på medborgarförslaget har upprättats. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 180/2014 
Kommunstyrelsen § 228/2014 
 
Yrkanden 

* Göran Edman (rd) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
* Susanne Hansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Göran Edmans yrkande och kom-
munstyrelsens förslag och finner bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget avslås. 
 
Reservationer 

Göran Edman (rd) och Mona Bjurström (rd) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Göran Edmans yrkande. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Jahn Strid 
 

  

Justering (sign) 
  



MEDBORGARFÖRSLAG 

Strömsunds kommun 

Inrättande av befattning som tillgänglighetsrådgivare 

Efter årtionden av kamp från funktionshinderorganisationerna har äntligen Sverige sällat sig 
till skaran av länder som tagit FN-konventionen för funktionshindrade på allvar och nu från 
regeringen överlämnat en lagrådsremiss om att otillgänglighet för funktionshindrade ska 
rubriceras som diskriminering.       
Visserligen har lagförslaget brister – då man t ex är beredd göra undantag för 
organisationer/företag upp till tio personer – men kommer ändå att ge enskilda, som 
drabbas av otillgänglighet, möjlighet att anmäla upplevda brister till diskriminerings-
ombudsmannen, DO, som kommer få uppgift att handlägga varje sådan anmälan. 
Rättigheten till ett samhälle lika för alla får därmed en annan tyngd i samhällsplanering m m. 

Utsikten för enskilda medborgare att utnyttja sina rättigheter i detta avseende kommer dock 
att stå och falla med det stöd man som enskilda individer kan komma att få för att bl a göra 
sina anmälningar. 
Utifrån detta faktum föreslås att Strömsunds kommun överväger möjlighet att inrätta 
lämplig befattning för ändamålet, lämpligtvis benämnd tillgänglighetsrådgivare. 

Strömsund 2014-03-18 

Jahn Strid 

Gullvivevägen 16, 833 34  Strömsund 
070-3263175  
j_s_timing@hotmail.com 

mailto:j_s_timing@hotmail.com
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Svar på medborgarförslag om inrättande av befattning 
som tillgänglighetsrådgivare 

Jahn Strid har den 18 mars 2014 inkommit med ett medborgarförslag 
om att inrätta en befattning som tillgänglighetsrådgivare. Syftet är 
att bistå enskilda individer med funktionsnedsättning att upprätta 
anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen, DO, när de upp-
lever sig diskriminerade till följd av otillgänglighet.  
 
I juni 2014 antog kommunfullmäktige Tillgänglighetsplan för perso-
ner med funktionsnedsättning. Syftet med planen är att åstad-
komma ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrdokument 
gäller för alla kommunala styrelser och nämnder, förvaltningar och 
bolag.  
 
På samma sätt som folkhälsofrågor och jämställdhetsfrågor är till-
gänglighet ett tvärsektoriellt ansvar. Samtliga verksamheter ska ge-
nomsyras av ett tillgänglighetsperspektiv vid beslutsfattande. För-
valtnings- och avdelningschefer ska, enligt uppdrag från nämnden, 
upprätta förslag till aktivitetsplaner, genomföra planer, följa upp 
dem och återrapportera till nämnden. Förvaltnings- och avdelnings-
chefer ska ge det Interna Kvalitetsnätverket, IKN, underlag för den 
årliga rapporten till kommunstyrelsen och Tillgänglighetsrådet. 
 
Jahn Strid föreslår att kommunen överväger möjligheten att inrätta 
tillgänglighetsrådgivare för att bistå funktionsnedsatta som upple-
ver sig diskriminerade i samhället på grund av otillgänglighet. Till-
gänglighetsrådgivaren skulle enligt förslaget vara behjälplig vid 
anmälan till DO. 
 
Kommunen har i dagsläget inget sådant åtagande och därmed inte 
heller avsatta resurser för ändamålet. Den nyligen antagna planen 
för ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta är en ambitionsökning 
och sätter fokus på de områden vi i kommunen har möjlighet att på-
verka. Kommunstyrelsen kommer nogsamt följa upp de aktiviteter 
som planeras och genomförs inom den egna verksamheten i syfte att 
åstadkomma ett samhälle som är tillgängligt för alla. 
 
Förslag till beslut: 

Medborgarförslaget avslås. 
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Sammanträdesdatum 
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§ 100 Dnr 2014.209 422 

Medborgarförslag om att rädda Öjarsjön 

Iwan Örjebo har den 9 juni 2014 inkommit med ett medborgarförslag om 
att rädda Öjarsjön. Bilaga 
 
Förslag till svar på medborgarförslaget har upprättats. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 181/2014 
Kommunstyrelsen § 229/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Iwan Örjebo 
 
 

  

Justering (sign) 
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Svar på medborgarförslag om att rädda Öjarssjön 

Iwan Örjebo, Öjarn, har den 9 juni 2014 inkommit med ett medbor-
garförslag om att rädda Öjarssjön. På 50-talet byggdes på initiativ av 
byföreningen en brobank till Kariöja och Brännöja. Den östra delen 
av sjön blev utan genomströmning varpå den började växa igen mot 
bysidan. 

Örjebo har i egenskap av byföreträdare tagit kontakt med Länssty-
relsen i Jämtlands län och med miljö- och byggavdelningen i 
Strömsunds kommun. Länsstyrelsen har gjort vissa åtgärder för att 
återställa de skador som uppstått efter röjning av flottled. 
Strömsunds kommun har inte ansett sig ha resurser eller mandat att 
arbeta med en restaurering av påverkade vatten. 

Iwan Örjebo vill att kommunfullmäktige tillsätter en kommitté för 
räddning av Öjarssjön. Varken fastighetsägare eller vägföreningen 
har ekonomiska, tekniska eller juridiska resurser för att öppna bro-
banken. 

Den vägförening som äger brobanken har också det yttersta ansvaret 
och rådigheten att avgöra vad som ska ske med brobanken. Det 
finns flera sätt att avhjälpa problemen och öka vattengenomström-
ningen. Brobanken kan ersättas av en bro eller så kan man öka ge-
nomströmningen av vatten genom att bygga in vägtrummor i bro-
banken. Alternativen är kostsamma och rimlighetsbedömningen 
måste vägföreningen avgöra. Det finns möjligheter att söka bidrag 
för förbättrande åtgärder i vattenmiljöer hos Vattenmyndigheten el-
ler Vattenrådet. 

Strömsunds kommun har inga resurser för att restaurera vattenmil-
jöer. Initiativet och ansvaret för ett restaureringsprojekt måste därför 
komma från fastighetsägarna eller berörda vägförening. 

Förslag till beslut: 

Medborgarförslaget avslås. 
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§ 101 Dnr 2014.286 812 

Medborgarförslag om utegym i Strömsund 

Mia Blom har den 3 september 2014 inkommit med ett medborgarförslag 
om att kommunen ska utreda förutsättningarna för ett utegym i Ström-
sund. Bilaga 
 
Förslag till svar på medborgarförslaget har upprättats. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 182/2014 
Kommunstyrelsen § 230/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget är besvarat. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Mia Blom 
 
 
 
 

  

Justering (sign) 
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Svar på medborgarförslag om ett utegym i Strömsund 

Mia Blom har den 3 september 2014 inkommit med ett medborgar-
förslag om att kommunen ska utreda förutsättningarna för ett ute-
gym i Strömsund. Förslagsställaren vill att kommunen ska investera 
i befolkningens hälsa och möjliggöra träning som inte är så dyra som 
t ex gymkort. Förslag på placering av utegymmet är Kajen vid 
Ströms Vattudal eller i anslutning till elljusspåret på Rotnäset. 
 
Ett utegym i anslutning till någon av de motionsanläggningar som 
finns i Strömsund skulle vara ett positivt inslag och stimulera till 
ökad aktivitet hos våra invånare. Kommunens folkhälsoarbete går 
helt i linje med förslagsställarens intentioner.  
 
Ett bra exempel i kommunen finns på Stenhammaren i Backe. Där 
har Backe IF skapat en träningsanläggning/utegym som är tillgäng-
lig och öppen för alla.  
 
Lämpligt område för anläggningen kan anvisas av kommunen, men 
ansvaret för utrustning och skötsel kan kommunen inte ta på sig. 
Förhoppningsvis kan någon driftig idrottsförening i Strömsund åta 
sig ansvaret för anläggningen. 
 
 
Förslag till beslut: 
Medborgarförslaget är därmed besvarat. 
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§ 102 Dnr 2014.192 024 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtro-
endevalda 

Bestämmelserna är tänkta att tillämpas för förtroendevalda som väljs för 
första gången i samband med valen 2014 eller senare, och som i tidigare 
uppdrag inte har omfattats av pensionsbestämmelser för förtroendevalda 
(PBF). Inga övergångsbestämmelser finns vilket innebär att nuvarande 
förtroendevalda med en omfattning av minst 40 % fortsätter att omfattas 
av (PBF). 
 
Utgångspunkten för de nya bestämmelserna är att flytta fokus från  
passiva insatser som visstidspension och avgångsersättning till aktiva 
omställningsinsatser för att underlätta för förtroendevalda att kunna gå 
vidare i sin yrkeskarriär eller hitta annan försörjning efter avslutat förtro-
endeuppdrag. 
 
Förutom regler kring omställningsinsatser och omställningsersättning så 
omfattar bestämmelserna även regler kring ålderspension. Pensions-
bestämmelserna omfattar alla förtroendevalda oavsett omfattning och in-
nebär bland annat att det är helt avgiftsbestämt och bygger på livsin-
komstprincipen.  
 
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av de kontanta ersättningar 
(arvoden m.m.) som utbetalas till förtroendevalda. 
 
Förhandlingschefen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut före-
slås att kommunen beslutar att anta bestämmelserna om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL). 
 
Att fastställa ett genomsnittligt riktvärde för aktiva omställningsinsatser 
ska ligga på cirka 25 000 kronor. 
 
Vikten betonas av att nya förtroendevalda ges tydlig information om de 
nya bestämmelserna. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 153/2014 
Kommunstyrelsen § 200/2014 
 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2014-11-12  17  
     

     
§ 102 forts. Dnr 2014.192 024 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut 
föreslås att kommunen beslutar att anta bestämmelserna om omställ-
ningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). 

 
2. Ett genomsnittligt riktvärde för aktiva omställningsinsatser ska fast-

ställas till cirka 25 000 kronor. 
 
3. Vikten betonas av att nya förtroendevalda ges tydlig information om 

de nya bestämmelserna. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Personal och löner 
 

  

Justering (sign) 
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§ 103 Dnr 2014.272 040 

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kom-
munkoncern 

Förslag till riktlinjer har tagits fram för finansverksamheten inom 
Strömsunds kommunkoncern. 
 
Detta dokument är en helt omarbetad version av medelhantering som 
kommunfullmäktige antog 2002. 
 
Förslag till riktlinjer har skickats på remiss till de kommunala bolagen 
samt till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Synpunkter har inkommit från Strömsunds Hyresbostäder AB. Dessa 
synpunkter diskuterades under arbetsutskottets sammanträde. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 157/2014 
Kommunstyrelsen § 204/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern  
antas. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Kansli 
 

  

Justering (sign) 
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Riktlinjer för finansverksamheten inom 
Strömsunds kommunkoncern 
  
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Finansverksamhetens mål 
3. Likviditesförvaltning 
4. Finansiering och riskhantering  
5. Borgen 
6. Ansvarfördelning   
7. Rapportering 
8. Instrument och motparter 
9. Referenser 
 
1. Bakgrund 

 
I åttonde kapitlet i kommunallagen finns bestämmelser om kommu-
nens ekonomiska förvaltning. Lagen slår fast att kommunen ska för-
valta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och be-
tryggande säkerhet kan tillgodoses. Där står också att fullmäktige ska 
meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. 
 
Dessa riktlinjer anger ramar för hur finansverksamheten ska bedrivas 
inom Strömsunds kommunkoncern. Med finansverksamhet avses lik-
vidites- och skuldförvaltning. 
 
Syftet med dessa riktlinjer är att för kommunkoncernen fastställa: 

• finansverksamhetens mål 
• ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras 
• ramar och riktlinjer för begränsning av de risker som förekom-

mer i finansverksamheten 
 

2. Finansverksamhetens mål 
 

Finansverksamhetens mål är att: 
• säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på kort och 

lång sikt 
• minimera kommunkoncernens räntekostnader 
• säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kon-

troll 
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3. Likviditesförvaltning 
 

Betalningsberedskap 
 
Kommunkoncernen bör ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar 
en betalningsberedskap om minst 30 dagar samt tillgängliga likvida 
medel som motsvarar en betalningsberedskap om minst 60 dagar.  
 
Tillgängliga likvida medel definieras som: 

• kassa och bank 
• ej utnyttjade kreditlöften 
• finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 

 
Långsiktig överlikviditet bör undvikas till förmån för minskning av lå-
neskulden. 
 
Koncernkonto 
 
Kommunen och de helägda kommunala bolagens likvida medel och be-
talningsflöden ska samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem i 
bank. 
 
Ekonomichefen i kommunen ansvarar för att likviditetsplanering ge-
nomförs löpande för att skapa underlag för effektiv hantering av under- 
och överskottslikviditet.  
 
Underskottslikviditet 

 
Om underskottslikviditet uppstår ska ekonomichefen ta upp lån genom 
att använda avtalade krediter eller på annat sätt låna på högst ett år. 
 
Överskottslikviditet 

 
Placering av överskottslikviditet ska inte ske med längre löptid än ett år 
såvida inte särskilda skäl föreligger. 
 
Kortfristig överlikviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller i 
tillåtna instrument och hos godkända motparter enligt avsnitt 8. Place-
rade medel ska kunna omvandlas till likviditet genom försäljning inom 
tre bankdagar. 
 
För att minska motpartsrisken bör placeringar spridas mellan olika 
emittenter.  
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4. Finansiering och riskhantering 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ramar för kommunkoncernens lång-
siktiga upplåningsbehov. Godkända former för upplåning och god-
kända motparter framgår av avsnitt 8. 
 
All upplåning för kommunkoncernen ska beredas och samordnas av 
kommunens ekonomichef för att ge största möjliga samordnings-, stor-
leks- och säkerhetsfördelar. All upplåning verkställs av kommunens re-
spektive bolagens firmatecknare. 
 
Refinansieringsrisk 
 
Eftersom merparten av kommunens och de kommunala bolagens inve-
steringar har en lång ekonomisk livslängd och huvudsakligen utgörs av 
anläggningstillgångar bör finansieringen ha en långsiktig kapitalbind-
ning för att minska refinansieringsrisken. Därför bör högst 20 % av lå-
neskulden förfalla varje år. 
 
För att minska finansieringsrisken bör kapitalbindningen i låneportföl-
jen spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. 
 

 
Ränterisk 
 
För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen 
spridas över tid enligt tabellen nedan. 
 
Löptid Normalvikt Minsta vikt Högsta vikt 
Kortare än 1 år 40 % 30 % 50 % 
1 – 3 år 15 % 10 % 25 % 
3 - 5 år 15 %   5 % 25 % 
5 – 7 år 15 %   5 % 25 % 
7 – 10 år 15 %   5 % 25 % 
Snitträntebindning, år  3,1  2,0  4,0 
 

Kapital-
bindning 

<1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 
år 

Maximalt 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 
Minimalt 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Valutarisk 
 
Placering eller upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillå-
ten.  
 
Betalningsflöden i annan valuta än svenska kronor ska kurssäkras om 
de uppgår till ett värde motsvarande 1 000 000 SEK eller mer. 
 
5. Borgen 
 
Endast kommunfullmäktige får fatta beslut om borgen. Kommunfull-
mäktige ska ha en mycket restriktiv inställning till borgensengagemang 
utanför kommunkoncernen. 
 
Kommunala bolag 

 
De kommunala bolagens borgensram ska prövas i samband med beslut 
om budget för kommande år. Vid omsättning/konvertering av lån be-
höver inte nytt borgensbeslut fattas om utrymmet finns i befintlig bor-
gensram. 
 
6. Ansvarsfördelning 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, vilket 
innebär att fullmäktige ska besluta om: 
• riktlinjer för kommunkoncernens finansverksamhet 
• tillåtna former och godkända motpartner vid placering och upplå-

ning 
• ramar för kommunens långsiktiga upplåningsbehov 
• ramar och villkor för borgen till kommunala bolag 
• borgensavgift 
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente ansvar för hela kommu-
nens utveckling och ekonomiska ställning. Det innebär att styrelsen har 
ansvar för att löpande analysera kommunens ekonomi och vid behov 
initiera åtgärder. Kommunledningsförvaltningen/ekonomi bistår 
kommunstyrelsen i sitt arbete med att analysera kommunens ekonomi. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar om: 
• upptagande av lån över 2 år inom av kommunfullmäktige fast-

ställda budgetramar 
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Ekonomichefen  
Ekonomichefen beslutar om: 
• upptagande av lån till och med två år inom av kommunfullmäktige 

fastställda budgetramar 
• upptagande av lån med högst ett års löptid för att minska likvidi-

tetsunderskott 
• uppsägning av befintliga lån för att ersätta dessa med nya enligt 

dessa riktlinjer 
• genomföra placeringar av likvida medel enligt dessa riktlinjer 

 
7. Rapportering 

 
Rapportering av finansverksamheten sker enligt fastställda riktlinjer 
för den ekonomiska processen. Se separata riktlinjer. 
 
8. Instrument och motparter 
 
Placering 
 
Vid placering av överlikviditet är följande instrument tillåtna: 

• räntebärande värdepapper 
• bankinlåning 

 
Vid placering av överlikviditet är följande motparter godkända: 

• svenska staten 
• svenska kommuner och landsting 
• av kommunen hel- eller delägda bolag 
• svenska banker (står under den svenska finansinspektionen) 
• Kommuninvest 

 
Upplåning 
 
Vid upplåning är följande instrument tillåtna: 

• checkkredit 
• reverslån 

 
Vid upplåning är följande motparter godkända: 

• svenska kommuner och landsting 
• av kommunen hel- eller delägda bolag 
• svenska banker (står under den svenska finansinspektionen) 
• av svenska banker helägda bolag 
• Kommuninvest 
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Derivat 
 
Derivat kan användas för att minimera risker eller justera räntebind-
ningen i portföljen. Alla derivat ska vara kopplade till en underlig-
gande placering eller upplåning. Andra derivat än ränteswappar och 
räntetak bör användas med stor restriktivitet mot bakgrund av att det 
krävs mycket god finansiell kunskap för att kunna värdera dem. 
 
Följande ränte- och valutaderivat är godkända: 

• ränteswap 
• FRA (Forward Rate Agreement) 
• räntetak 
• räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv) 
• valutaswap 
• valutatermin 

 
För derivattransaktioner är följande motparter godkända: 

• svenska banker (står under den svenska finansinspektionen) 
• av svenska banker helägda bolag 

 
9. Referenser 

 
Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning 
0:9 Ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 
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§ 104 Dnr 2014.282 612 

Omprioriteringar och tilläggsanslag för gymnasieskolan 

Karin Holmquist, chef för framtids- och utvecklingsförvaltningen, redovi-
sar gymnasieutredningen. 
 
Underlaget till rapporten bygger på kommunens egna uppgifter men 
också på nationella styrdokument och rapporter samt officiell statistik. 
Skolans elever och personal, några företagare och en rektor från grund-
skolan har lämnat värdefulla synpunkter.  
 
För att få ett relevant underlag har också fyra enkäter genomförts.  
 
Utifrån utredningen föreslår framtids- och utvecklingsförvaltningen 
kommunstyrelsen att besluta : 

 
• Hjalmar Strömerskolan, inom ramen för de besparingar som redovi-

sats vid nedläggning av Restaurang- och livsmedelsprogrammet och 
Estetiska programmet (963 000 kronor), genomför nedanstående åt-
gärder under 2015: 

 
• Marknadsföring och information  200 000 kr 
• Internationellt samarbete   200 000 kr 
• Administrativt stöd   100 000 kr 
• Elevcoach,    480 000 kr 

 
• Lämna ett tilläggsanslag för 2015, på 400 000, kronor till framtids- och 

utvecklingsförvaltningen för att genomföra trafikundervisning. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 158/2014 
Kommunstyrelsen § 205/2014 
 
Yrkande  

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 104 forts. Dnr 2014.282 612 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Hjalmar Strömerskolan, inom ramen för de besparingar som redovi-
sats vid nedläggning av Restaurang- och livsmedelsprogrammet och 
Estetiska programmet (963 000 kronor), genomför nedanstående åt-
gärder under 2015: 

 
 Marknadsföring och information  200 000 kronor 
 Internationellt samarbete  200 000 kronor 
 Administrativt stöd   100 000 kronor 
 Elevcoach   480 000 kronor 
 
2. Framtids- och utvecklingsförvaltningen beviljas ett tilläggsanslag för 

2015, på 400 000 kronor för att genomföra trafikundervisning. 
 
3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 
 utgifter 2014. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Ekonomi 
 

  

Justering (sign) 
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§ 105 Dnr 2012.07 292 

Sporthall 

Önskemål om och behov av en ny idrottshall i Strömsund har funnits 
länge. 2011 lämnades ett medborgarförslag om en ny sporthall. En refe-
rensgrupp har tagit fram ett alternativ till hall som idrotten ställer sig 
bakom. 
 
Olika förslag till lokalisering har prövats men referensgruppen föreslår en 
placering i anslutning till Dunderhallen. Då skapas ett komplett idrotts- 
och eventområde med Dunderhallen, nya idrottshallen, skyttehallen och 
Strömvallen.  
 
Byggnation av en ny idrottshall innebär ett stort ekonomiskt åtagande. 
Lånet till investeringen för själva byggnationen och den dagliga driften 
kräver ett kommunalt åtagande.  
 
Olika typer av stöd vid byggnationen är viktigt och torde vara enklast att 
dra nytta av om någon annan än kommunen, t.ex. ”idrotten” bygger och 
driver hallen.  
 
Möten med idrotten och näringslivet har gett följande principiella lösning: 

 
1. Idrotten (IFK Strömsund) skapar en organisation för byggnation och 

drift av idrottshallen.  
 
2. För att bidra till byggnationen stödjer näringslivet byggnationen och 

driften på olika sätt. 
 
3. Under förutsättning att 1 och 2 ovan löses kan Strömsunds kommun 

ge borgen för lånat belopp och teckna ett långsiktigt hyresavtal för 
driften av idrottshallen.  

 
För att IFK Strömsund ska kunna gå vidare i sitt åtagande behöver de ett 
beslut från Strömsunds kommun om borgen och långsiktigt hyresavtal. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 161/2014 
Kommunstyrelsen § 206/2014 
 

Justering (sign) 
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§ 105 forts. Dnr 2012.07 292 

Yrkande 

Susanne Hansson (s) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med 
tillägget att beslut om exakt summa för borgen återkommer till kommun-
fullmäktige då IFK Strömsund fastställt lånebeloppet. 
 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
bifall till det. 
 
Proposition 2 

Ordföranden ställer proposition på Susanne Hanssons tilläggsyrkande 
och finner bifall till det. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Strömsunds kommun ställer sig positiv till ett borgensåtagande för 
lån till sporthallen samt ett långsiktigt hyresavtal.  

 
2. Det är av yttersta vikt att investeringskostnaden blir så låg som  
 möjligt. 
 
3. Beslut om exakt summa för borgen återkommer till kommun-

fullmäktige då IFK Strömsund fastställt lånebeloppet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
IFK Strömsund 
Ekonomi 
 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 106 Dnr 2014.274 040 

Beslut om likvidering av Regionförbundet Jämtlands län 

Regionförbundet Jämtlands län bildades 2010 i avvaktan på att lands-
tinget och kommunerna skulle bilda region av Jämtlands län. Ett av upp-
dragen i förbundsordningen var att förbereda inför en ny organisation 
med direktvalt regionfullmäktige från den 1 januari 2015. 
 
Efter ansökan från landstinget med stöd av kommunerna under 2013 be-
slutade riksdagen den 27 maj 2014 att Jämtlands läns landsting skulle få 
bilda en region av Jämtlands län. I och med detta upphör rättigheten för 
Jämtland län att ha ett samverkansorgan. Den regionala utvecklingsverk-
samheten i Regionförbundet måste avvecklas och Regionförbundet bör 
likvideras. 
 
Styrgruppen för Region 2015 rekommenderar Regionförbundets Jämt-
lands läns medlemmar att besluta: 
 
1. § 20 Likvidation och upplösning av förbundet i ”Förbundsordning för 
Regionförbundet Jämtlands län” ersätts med: 
 
”Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom 
eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet så att förutsätt-
ningarna för förbundet att uppfylla sina ändamål inte längre föreligger. 
När förbundet trätt i likvidation skall skulder betalas och egendom avytt-
ras eller fördelas enligt principerna i § 18. 
 
Likvidation verkställs av en av medlemmarnas fullmäktige utsedd likvi-
dator. 
 
När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall denne avge en 
slutredovisning för förvaltningen. Redovisningen sker genom en förvalt-
ningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av 
skiftet av tillgångar och betalning av skulder. 
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 
förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.” 
 
2. Regionförbundet Jämtlands län likvideras den 31 december 2014. 
 
3. Regionförbundets arkiv överlämnas till Region Jämtland Härjedalens 
arkiv för slutlig förvaring. 
 

Justering (sign) 
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§ 106 forts. Dnr 2014.274 040 

4. Likvidationen utförs enligt dokument ”Likvidering av Regionförbundet 
Jämtlands län år 2015”. 
 
5. Kostnaden för likvidationen och likvidatorn belastar Regionförbundet 
Jämtlands län. 
 
6. Som likvidator utses Arne Nilsson. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 169/2014 
Kommunstyrelsen § 217/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1.  § 20 Likvidation och upplösning av förbundet i ”Förbundsordning 
för Regionförbundet Jämtlands län” ersätts med: 

 
”Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens 
därom eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet så att 
förutsättningarna för förbundet att uppfylla sina ändamål inte längre 
föreligger. 
 
När förbundet trätt i likvidation skall skulder betalas och egendom 
avyttras eller fördelas enligt principerna i § 18. 

 
Likvidation verkställs av en av medlemmarnas fullmäktige utsedd 
likvidator. 

 
 När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall denne avge 
  en slutredovisning för förvaltningen. Redovisningen sker genom en  
 förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovis- 
 ning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. 
 
 När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 
 förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.” 
 
2.  Regionförbundet Jämtlands län likvideras den 31 december 2014. 
 

Justering (sign) 
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§ 106 forts. Dnr 2014.274 040 

3.  Regionförbundets arkiv överlämnas till Region Jämtland Härjedalens 
arkiv för slutlig förvaring. 

 
4.  Likvidationen utförs enligt dokument ”Likvidering av Regionförbun-

det Jämtlands län år 2015”. 
 
5.  Kostnaden för likvidationen och likvidatorn belastar Regionförbundet 

Jämtlands län. 
 
6.  Som likvidator utses Arne Nilsson. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Regionförbundet Jämtlands län 
 
  
 

  

Justering (sign) 
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§ 107 Dnr 2014.273 040 

Rekommendation om ändring i förbundsordning om fördel-
ning av överskott 

I samband med att kommunerna 2011 överförde Kommunförbundet Jämt-
lands läns verksamhet till Regionförbundet överfördes också ett antal 
överskott i olika delverksamheter. 
 
Förbundsordningen saknar skrivningar om hur kvarstående överskott ska 
hanteras. Styrgruppen föreslår att eventuella överskott samlas i en pott för 
utvecklingsprojekt inom det primärkommunala området. Potten ska sty-
ras av Regionens samverkansråd. Eventuellt överskott från Regionför-
bundets verksamhet och från nedläggning av AV-Media överförs till pot-
ten. 
 
Styrgruppen rekommenderar kommunerna och landstinget att besluta föl-
jande: 
 
1.  Strömsunds kommun godkänner ett avsteg från § 18 i Förbundsord-

ningen för Regionförbundet Jämtlands län om andelar i Regionför-
bundets tillgångar och skulder. 

 
2. Kvarstående upparbetade medel överförda från Kommunförbundet 

Jämtlands län, överskottet i Regionförbundet samt överskott vid lik-
videring av AV-Media Jämtlands län AB överförs till en pott för ut-
vecklingsprojekt inom det primärkommunala området. 

 
3.  Användningen av medlen utgår från ”Statuter för utvecklingspott för 

projekt inom det primärkommunala området”. 
 
4.  Kvarvarande medel från FoU-Jamt (1,2 miljoner kronor) bör riktas till 

stöd för forskning. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 170/2014 
Kommunstyrelsen § 218/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 

Justering (sign) 
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§ 107 forts. Dnr 2014.273 040 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Strömsunds kommun godkänner ett avsteg från § 18 i Förbundsord-
ningen för Regionförbundet Jämtlands län om andelar i Regionför-
bundets tillgångar och skulder. 

 
2. Kvarstående upparbetade medel överförda från Kommunförbundet 

Jämtlands län, överskottet i Regionförbundet samt överskott vid lik-
videring av AV-Media Jämtlands län AB överförs till en pott för ut-
vecklingsprojekt inom det primärkommunala området. 

 
3.  Användningen av medlen utgår från ”Statuter för utvecklingspott för 

projekt inom det primärkommunala området”. 
 
4.  Kvarvarande medel från FoU-Jamt (1,2 miljoner kronor) bör riktas till 

stöd för forskning. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Regionförbundet Jämtlands län 
 
   

  

Justering (sign) 
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§ 108 Dnr 2014.302 106 

Förslag på samverkansavtal mellan Region Jämtland Härje-
dalen och länets kommuner i samverkan 

Regionförbundet Jämtlands län har sedan bildandet 2011 som en del i det 
regionala arbetet utfört uppdrag som övertagits från Kommunförbundet 
Jämtlands län. Många av dessa uppdrag handlar om regional samverkan 
som samarbetet mellan kommunerna och landstinget, framtagande av 
regionala strategier för utveckling, kommunikation med mera. 
 
I och med att Regionförbundets verksamhet övertas av landstinget som 
kommer att bilda region med regionalt utvecklingsansvar, behövs en 
överrenskommelse över de verksamheter som kommunerna anser att det 
finns fördelar med att regionen snarare än de enskilda kommunerna be-
driver. På detta sätt skulle det samarbete som kommunerna haft under 
mycket lång tid i sitt kommunförbund kunna få en fortsättning utan att 
kommunerna antingen utför det enskilt eller bildar ett nytt samarbetsor-
gan.  
 
Regionförbundet har lämnat förslag på överenskommelse som omfattar 
alla de verksamheter som Regionförbundet idag bedriver med undantag 
av familjerådgivningen som är en lagstadgad kommunal verksamhet. På 
detta sätt blir det en kontinuitet i det regionala arbete som Regionförbun-
det bedrivit och utvecklat under sina fyra verksamhetsår. 
 
För det uppgifter som regionen utför för kommunernas räkning ersätter 
kommunerna regionen med en summa som motsvarar Regionförbundets 
nuvarande kostnader. 
 
Överenskommelsen ska följas upp årligen i Regionens samverkansråd och 
enskilt med varje kommun. 
 
Kommunala referensgruppen för Region 2015 rekommenderar länets 
kommuner och Jämtlands läns landsting att teckna överenskommelse 
”Samverkansavtal Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om 
regional samverkan”. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 171/2014 
Kommunstyrelsen § 219/2014 
 

Justering (sign) 
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Överenskommelse om samverkan mellan Region 
Jämtland Härjedalen och Strömsund kommun
om regionalt samarbete

§1 Parter 
Överenskommelsen om samverkan träffas mellan Region Jämtlands Härjedalen och Strömsunds 
kommun. 

Likalydande avtal tecknas med samtliga kommuner i Jämtlands län. 

§2 Kontraktshandlingar 
För detta samverkansavtal gäller i denna paragraf angivna kontraktshandlingar, som är bifogade 
till detta avtal. Förekommer i kontraktshandlingarna mot varandra stridande bestämmelser
gäller kontraktshandlingarna i angiven ordning.

1. Samverkansavtal (detta dokument)
2. Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och Strömsunds kommun

§3 Giltighetstid
Samverkansavtal gäller från 2015-01-01 till 2017-12-31. 

§4 Samverkansavtalets omfattning
Överenskommelsen om samverkan gäller den verksamhet som anges i ”Överenskommelse 
mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län”. Överenskommelsen 
omfattar regional utveckling inom Regionala utvecklingsstrategins (RUS) områden; a) 
kompetens och kunskapsutveckling, b) social inkluderande och ett sund liv och c) resurssnålare 
och effektivare. Överenskommelsen omfattar också generell regional utveckling. De olika 
områdenas innehåll är specificerade i bilaga.
Kommunerna kan därutöver, var och en för sig eller tillsammans teckna fler överenskommelser.
Sådana överenskommelser knyts som underavtal till denna överenskommelse.

§5 Samverkansavtalets syfte
Syftet med en överenskommelse om samverkan mellan Region Jämtlands Härjedalen och 
Jämtlands läns kommuner är att tillsammans stärka den regionala utvecklingen med 
utgångspunkt från (RUS). 
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Regionen och kommunerna har gemensamma intressen inom framförallt områdena kompetens-
utveckling och social välfärd. Dessutom finns det behov av att samla resurserna för generella 
regional utveckling för att skapa jobb, goda kommunikationer och en god miljö. 

§6 Insyn
Regionen ska till kommunen lämna ut sådan information som begärs för att kunna bedöma om 
detta avtal fullföljs.

§7 Uppföljning
Överenskommelsen om samverkan ska följas upp årligen i Regionens samverkansråd och 
enskilt med Strömsunds kommun. 
Avstämningsmått ska tas fram av Regionens samverkansråd under år 2015. 

§8 Ersättning
Ersättning utgår med xx kronor per år beräknat enligt befolkningsmängd med start 1 november 
2014.  

Ersättningen justeras årligen från och med 2016 med Landstingsprisindex (LPIX). 

Region Jämtland Härjedalen ersätts varje månad i förskott med en tolftedel av den överens-
komna ersättningen. Betalning görs utan anmodan genom insättning på konto xx xxx 

§9 Förlängning
Samverkansavtalet förlängs automatiskt med 3 år i taget om ingen part sagt upp avtalet. 

§10 Uppsägning
Samverkansavtalet kan sägas upp av part senast 12 månader före avtalstidens utgång. 

§11 Tvist
Tvister om tolkningen av detta avtal ska i första hand lösas inom Regionens samverkansråd. 

Om parterna inte är överens om utförandet av uppdraget enligt detta avtal har kommunen rätt att 
hålla inne delar av eller hela ersättningen fram tills dess att en överenskommelse nåtts. 
Innehållen ersättning ska högst vara 50 % av den ersättning som avser det omtvistade området. I
överenskommelsen ska det framgå hur den innehållna ersättningen ska regleras.

§12 Tecknande
Avtalet tecknas i två original där part tagit var sitt.
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§13 Kontaktpersoner 
13.1  Region Jämtland Härjedalens kontaktperson

Namn

Befattning

Adress

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

Fax

E-post

Ändring av kontaktpersoner skall omgående meddelas motpart skriftligen 
med uppgifter om ny kontaktperson.

13.2  Strömsunds kommuns kontaktpersoner 

Namn

Befattning

Adress

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

Fax

E-post

Ändring av kontaktpersoner skall omgående meddelas motpart skriftligen 
med uppgifter om ny kontaktperson.

Östersund den …………… ………… den ………………

…………………………… ………………………………. 

Titel  Titel
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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§ 108 forts. Dnr 2014.302 106 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Upprättat förslag till överrenskommelse antas. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Regionförbundet Jämtlands län 
 
  

  

Justering (sign) 
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Styrande dokument för ekonomihantering 

Kommunens verksamhetscontroler har i samarbete med ekonomichefen 
granskat samtliga styrande dokument som rör ekonomihanteringen inom 
kommunen. De flesta dokumenten har uppdaterats. 
 
Riktlinjerna för ekonomisk process – budget, mål och uppföljning har 
kompletterats med att kommunfullmäktige årligen ska fastställa kommu-
nens långsiktiga upplåningsbehov.  
 
Riktlinjerna för hantering av investeringar har kompletterats med hante-
ring av leasingavtal. Anledningen är att finansiell leasing ska jämställas 
med en investering och hanteras som en sådan.  
 
Gällande riktlinjer för finansiell och operationell leasing, som fastställdes 
av kommunfullmäktige den 11 november 2009, § 85, kan dras in. Rele-
vanta avsnitt har skrivits in i förslaget till reviderade riktlinjer för hante-
ring av investeringar och leasingavtal och förslaget till reviderade riktlin-
jer för redovisning av inventarier och leasingavtal.  
 
Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning har med anledning av en re-
visionsanmärkning kompletterats med en skrivning om att vid konflikt 
mellan mål och budget är budgeten överordnad. Kravet på årlig uppdate-
ring av riktlinjerna har tagits bort. 
 
Verksamhetscontrolern föreslår kommunfullmäktige besluta 

Förslaget till reviderade riktlinjer för ekonomisk process – budget, mål 
och uppföljning fastställs.  

Förslaget till reviderade riktlinjer för hantering av investeringar och lea-
singavtal fastställs.  

Befintliga riktlinjer för finansiell och operationell leasing upphör att gälla. 

Förslaget till reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning fast-
ställs. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 173/2014 
Kommunstyrelsen § 221/2014 
 

Justering (sign) 
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Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till reviderade riktlinjer för ekonomisk process – budget, 
mål och uppföljning fastställs. Bilaga 

 
2. Förslaget till reviderade riktlinjer för hantering av investeringar och 

leasingavtal fastställs. Bilaga 
 
3. Befintliga riktlinjer för finansiell och operationell leasing upphör att 

gälla. 
 
4. Förslaget till reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning fast-

ställs. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Kansli 
 

  

Justering (sign) 
  



 
 

 
Titel: Ekonomisk process 

1 (6) 

Id nr:  0:9 Typ:  Riktlinje  Giltighetstid: Tills vidare 
Version: 3.0 
 

Fastställd: KF 2014-11-12 § 109 Uppdateras: 2017 

   
 
Ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Processbeskrivning – året före verksamhetsåret 
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1. Bakgrund 
Strömsunds kommuns process för styrning och ledning omfattar arbete 
med mål, budget, planering, uppföljning och redovisning. 
 
Året före verksamhetsåret beslutar kommunfullmäktige om mål och 
budget för kommunens verksamhet kommande kalenderår och de två 
följande kalenderåren.  
 
Under verksamhetsåret sker regelbunden uppföljning av såväl mål som 
budget.  
 
Den löpande uppföljningen syftar till att 
 
• ge ledande politiker och tjänstepersoner information om verksam-

heten som underlag för den löpande styrningen, 
• utlösa åtgärder vid avvikelser, 
• ge kommunledningen en överblick över förväntat ekonomiskt utfall 

samt 
• ge kommunledningen underlag för likviditetsplanering. 
 
Året efter verksamhetsåret upprättas bokslut och årsredovisning. Års-
redovisningen fastställs av kommunfullmäktige och utgör underlag för 
beslut om ansvarsfrihet för politiker i nämnder och styrelser. 
 
I åttonde kapitlet i kommunallagen finns bestämmelser om kommu-
nens ekonomiska förvaltning. Lagen slår fast att målet för den ekono-
miska förvaltningen är att kommunen ska ha en god ekonomisk hus-
hållning i sin egen verksamhet och den verksamhet som kommunen 
bedriver genom andra juridiska personer. 
 



 
 

 
Titel: Ekonomisk process 

2 (6) 

Id nr:  0:9   
 
2. Processbeskrivning – året före verksamhetsåret 
 
Arbetet inleds med att kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer en 
tids- och aktivitetsplan för arbetet med mål och budget för kommande 
verksamhetsår. 
 
Under första kvartalet har kommunstyrelsen en budgetberedning där 
kommunledningsförvaltningen/ekonomi (KLF/ekonomi) redovisar det 
ekonomiska läget för det kommande verksamhetsåret och de följande 
två åren. Därefter följer budgetdialoger med ordförande i nämnder och 
förvaltnings- och avdelningschefer. I de politiska partierna pågår paral-
lellt ett arbete med politiska prioriteringar och inriktningsmål. 
 
Kommunstyrelsen utarbetar ett förslag till budgetramar för nämnder 
och förvaltningar. Kommunfullmäktige antar inriktningsmål och bud-
getramar före halvårsskiftet. KLF/ekonomi upprättar och distribuerar 
anvisningar och underlag för arbetet med mål och budget. 

 
Nämnderna lämnar in sina investeringsäskanden före sommaren.   
Tidigt under hösten beslutar kommunfullmäktige om investeringar 
kommande kalenderår. 
 
Fram till hösten arbetar nämnderna och förvaltningarna med förslag till 
mål och budget för kommande verksamhetsår. Nämnden väljer ut ett 
begränsat antal mål som ska redovisas till fullmäktige. Valda mål redo-
visas som inriktningsmål med mätbara effektmål. Alla mål som rör in-
divider ska redovisas könsuppdelade. Förslagen MBL-förhandlas, bes-
lutas i nämnden och skickas till kommunstyrelsen. 
 
I november beslutar kommunfullmäktige om skattesats för kommande 
kalenderår. Resultatbudget, balansbudget, kassaflödesanalys och ramen 
för långsiktigt upplåningsbehov fastställs samtidigt för kommande ka-
lenderår och de två följande kalenderåren.  
 
3. Processbeskrivning – verksamhetsåret 
 
Uppföljningen under året består av månads- och tertialuppföljning. 
 
3.1 Månadsuppföljning (verksamhetsprognos) 

Månadsuppföljning sker normalt alla månader utom januari, juni och 
juli. Förvaltnings- och avdelningschefer upprättar en ekonomisk verk-
samhetsprognos för hela året med kommentarer. Vid befarad avvikelse 
från budgetramar lämnar förvaltnings-/avdelningschefen förslag på 
åtgärder för behandling och beslut i nämnden. 
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För december redovisas faktiskt utfall för hela året med kommentarer. 
 
Verksamhetsprognoserna skickas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
3.2 Tertialuppföljning (bokslutsprognos) 

Tertialuppföljning görs per sista april och sista augusti och omfattar 
även de helägda kommunala bolagen. Till den ska bolagen redovisa en 
ekonomisk verksamhetsprognos för hela året med kommentarer.  
 
Verksamheterna ska utöver ordinarie månadsuppföljning (verksam-
hetsprognos) redovisa måluppfyllelse per sista april och sista augusti. 
 
Investeringsprognoser ska lämnas av verksamheterna per sista april re-
spektive sista augusti. För december redovisas faktiskt utfall. Samtliga 
redovisningar ska kommenteras per objekt. 

 
KLF/ekonomi sammanställer inlämnade rapporter om måluppfyllelse 
och ekonomiska verksamhetsprognoser och gör därefter en boksluts-
prognos för hela året. Per sista augusti gör KLF/ekonomi även ett del-
årsbokslut. Bokslutsprognoser skickas till kommunfullmäktige för god-
kännande. 
 
Finansrapporter sammanställs av KLF/ekonomi per sista april, sista 
augusti och sista december. De skickas till kommunstyrelsen. 
 
4. Processbeskrivning – året efter verksamhetsåret 
 
När verksamhetsåret är slut gör KLF/ekonomi ett bokslut för kommu-
nen och kommunkoncernen och sammanställer därefter en årsredovis-
ning. Årsredovisningen innehåller resultat och utvärdering av mål, 
ekonomi och verksamhet. Nämnders ordförande, bolagens verkstäl-
lande direktörer samt förvaltnings- och avdelningschefer lämnar enligt 
anvisningar från KLF/ekonomi in redovisning av måluppfyllelse, verk-
samhetsberättelser och annat underlag som begärs. 
 
Årsredovisningen redovisas i kommunstyrelsen under första kvartalet 
och därefter i kommunfullmäktige. Den ska enligt kommunallagen 
överlämnas till revisorer och kommunfullmäktige senast den 15 april. 
Kommunfullmäktige fattar beslut om ansvarsfrihet för styrelser och 
nämnder och godkänner årsredovisningen.  
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5. Ansvarsfördelning 
 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, vilket 
innebär att fullmäktige ska:  
 
• Besluta om verksamheters ambitions- och servicenivå. 

• Besluta om politiska prioriteringar uttryckt i form av inriktningsmål 
för kommunens verksamhet. 

• Fastställa budgetramar för nämnder och förvaltningar. 

• Fastställa investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget, kassa-
flödesanalys och ramen för långsiktigt upplåningsbehov. 

• Besluta om skattesats. 

• Granska och godkänna bokslutsprognoser.  

• Fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder. 

• Granska och godkänna årsredovisningen. 

 
Kommunstyrelsen 

Ur kommunstyrelsens reglemente: 

”Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 
har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 

Kommunstyrelsen ska därvid fästa kommunfullmäktiges uppmärksamhet på 
eventuella avvikelser från gällande planer.” 
 
Konkret innebär det att kommunstyrelsen har ansvar för att: 
 
• Löpande analysera kommunens ekonomi och vid behov initiera åt-

gärder.  

• Via sitt arbetsutskott fastställa tids- och aktivitetsplan för arbete med 
mål och budget samt uppföljning.  

• Upprätta förslag till budgetramar för nämnder och förvaltningar. 

• Upprätta slutligt förslag till års- och flerårsbudget.  

• Upprätta förslag till långsiktigt upplåningsbehov. 
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• Löpande följa upp av kommunfullmäktige och nämnder beslutade 

mål och budget, vid behov initiera åtgärder.  

• Upprätta bokslutsprognoser två gånger under verksamhetsåret. 

• Upprätta delårsbokslut per 31 augusti. 

• Upprätta bokslut per 31 december och årsredovisning. 
 
Nämnder 

Nämnder, inklusive kommunstyrelsen i sin egenskap av verksamhets-
ansvarig nämnd, ska: 
 
• Analysera av kommunfullmäktige beslutade och för verksamheten 

relevanta inriktningsmål. Komplettera dem med egna nämndspeci-
fika inriktningsmål. Komplettera varje inriktningsmål med mätbara 
effektmål. Alla mål som rör individer ska redovisas könsuppdelade. 

• Besluta om mål och budget för den egna verksamheten. 

• Ansvara för uppföljning av mål och budget under verksamhetsåret, 
initiera åtgärder vid behov. 

• Rapportera utfall och åtgärder till kommunstyrelsen. 

• Löpande bevaka att effektiviseringar av verksamheten sker. 
 

Förvaltnings- och avdelningschefer 

Förvaltnings- och avdelningschefer har följande arbetsuppgifter: 
 
• Utifrån beslutade mål och budget leda verksamheten. 

• Bistå nämnden vid arbete med inriktnings- och effektmål. 

• Upprätta budgetförslag. 

• Följa upp beslutade mål och budget.  

• Upprätta prognoser, redovisa för nämnden och vid behov föreslå 
åtgärder.  

 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi (KLF/ekonomi) 

KLF/ekonomi bistår kommunstyrelsen i den ekonomiska processen. 
Arbetet omfattar: 
 
• Bistå kommunstyrelsen i sitt arbete med att analysera kommunens 

ekonomi. Sammanställa beslutsunderlag. 
• Upprätta förslag på tids- och aktivitetsplan för arbetet med mål och 

budget samt uppföljning. 
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• Upprätta och distribuera anvisningar och underlag för arbete med 

mål, budget, uppföljning och redovisning. 
• Två gånger per år sammanställa nämndernas rapporter om 

måluppfyllelse och upprätta en bokslutsprognos. Redovisa för 
kommunstyrelsen. 

• Upprätta finansrapporter tre gånger per år (april, augusti och de-
cember) och redovisa för kommunstyrelsen. 

• Upprätta hel- och delårsbokslut, årsredovisning samt sammanställd 
redovisning för koncernen. Redovisa för kommunstyrelsen. 

 
5.6 Alla anställda och förtroendevalda 

Alla anställda och förtroendevalda har ett ansvar för att bidra till god 
ekonomisk hushållning inom kommunen. Det innebär att arbete och 
uppdrag ska utföras kostnadseffektivt både när det gäller tidsåtgång 
och utnyttjande av resurser (t ex. materialåtgång, energiförbrukning, 
resor, transporter). 
 
6. Referenser 
 
Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning 

0:4 Regler för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkon-
cern 

0:12 Riktlinjer för redovisning av inventarier och leasingavtal 
9:0 Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 
9:1 Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal 
9:4 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
9:5 Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv 
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1. Bakgrund 
Dessa riktlinjer gäller för beslut och uppföljning av investeringar i fas-
tigheter, fordon, maskiner och inventarier inom Strömsunds kommun. 
Riktlinjerna gäller även för hantering av leasingkontrakt. 
 
För förteckning av inventarier och leasingavtal finns separata riktlinjer. 
 
Alla tre nedanstående tre grundkrav ska vara uppfyllda vid en investe-
ring:  
• Ekonomisk livslängd överstigande tre år 
• Anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp 
• Ska användas för stadigvarande bruk 

 
 Kostnader för standardhöjande åtgärder vid ny-, till- och ombyggnad 

ska behandlas som investeringar och kommer att påverka driftbudge-
ten i form av kapitaltjänstkostnader under hela avskrivningstiden, dvs. 
i minst tre år. Reparationer och underhåll som syftar till att vidmakt-
hålla en anläggnings status är en driftkostnad, som ska bokföras i sin 
helhet som en driftskostnad det år som åtgärden utförs. För mer utför-
lig information se definitioner i avsnitt 5. 

 
Investeringar bör inte ske i fastigheter eller anläggningar som ägs av 
någon annan än kommunen. Om undantag görs ska avskrivningstiden 
anpassas till den ekonomiska livslängden och hyresförhållanden. Inve-
steringen måste framför allt vara av kommunalt intresse. 
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2. Processbeskrivning 
 

Året före verksamhetsåret 

Kommunfullmäktige fastställer finansiellt mål för investeringar och 
budgetram för investeringar före halvårsskiftet. Beslutet omfattar även 
kommunens affärsverksamhet (vatten, avlopp och renhållning). Det fi-
nansiella målet avser en långsiktig (8-10 år) genomsnittlig årlig nivå för 
investeringar. 
 
Förvaltnings- och avdelningschefer inventerar verksamhetens behov av 
investeringar. Varje investering redovisas enligt direktiv från kommun-
ledningsförvaltningen/ekonomi (KLF/ekonomi). Investeringsäskan-
dena delges ansvarig nämnd och lämnas in till KLF/ekonomi före 
sommaren. 
 
Kommunchefen utarbetar ett förslag till prioritering av inlämnade inve-
steringsäskanden. I prioriteringen ska en ram för kommunstyrelsens 
oförutsedda behov ingå. 
 
Kommunstyrelsen utarbetar ett beslutsförslag till kommunfullmäktige. 
 
Tidigt under hösten beslutar kommunfullmäktige om investeringsbud-
get per objekt under kommande kalenderår. 
 
Förvaltnings- och avdelningschefer säkerställer att hänsyn tas till ökade 
driftskostnader på grund av beslutade investeringar arbetas in i budge-
ten för kommande verksamhetsår. 
 
Under verksamhetsåret 

Investeringsprognoser ska lämnas av verksamheterna per sista april re-
spektive sista augusti. För december redovisas faktiskt utfall. Samtliga 
redovisningar ska kommenteras per objekt. 
 
Om fullmäktige fattar beslut om ytterligare investeringar under lö-
pande verksamhetsår ska beslutet omfatta finansiering och påverkan på 
det av fullmäktige fastställda finansiella målet.  
 
Året efter verksamhetsåret 

När verksamhetsåret är slut gör KLF/ekonomi ett bokslut över investe-
ringarna. Ett sammandrag ingår sedan i kommunens årsredovisning.  
 
Verksamheterna anmäler behov av eventuella ombudgeteringar av in-
vesteringar till KLF/ekonomi.  Ombudgeteringar mellan verksamhetsår 
beslutas av fullmäktige. 
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3. Leasingavtal   
 
Det finns två typer av leasing, finansiell och operationell leasing.  
 
Ett finansiellt leasingavtal motsvarar ett köp av objektet, det är tänkt att 
ägandet ska övergå till den som leasar. Ett leasingavtal betraktas också 
som finansiellt om tidperioden är så lång att den närmar sig objektets 
ekonomiska livslängd. Beslut om finansiella leasingavtal med en total 
kostnad överstigande ett prisbasbelopp fattas av kommunstyrelsen. 
 
Ett operationellt leasingavtal motsvarar hyra av objektet. 
 
För leasing av fordon finns separata riktlinjer, se referenser nedan. 
 
4. Ansvarsfördelning 
 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, vilket 
innebär att fullmäktige ska:  
 
• Besluta om finansiellt mål för kommunens investeringsverksamhet. 
• Fastställa investeringsbudget per objekt samt en ram för kommun-

styrelsens oförutsedda behov. 
• Vid beslut om ytterligare investeringar under löpande verksam-

hetsår besluta om finansiering och påverkan på det finansiella må-
let.  

• Besluta om ombudgeteringar av investeringar mellan verksamhets-
år. 

 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska: 
• Upprätta förslag till investeringsbudget per objekt samt en ram för 

kommunstyrelsens oförutsedda behov. 
• Fatta beslut om investeringar inom av fullmäktige beslutad ram för 

oförutsett. Redovisa fattade beslut löpande till kommunfullmäktige. 
• Föreslå eventuella beslut om ytterligare investeringar under lö-

pande verksamhetsår inklusive finansiering och påverkan på det fi-
nansiella målet.  

• Fatta beslut om finansiella leasingavtal med en total kostnad över-
stigande ett prisbasbelopp. 

• Upprätta förslag till ombudgeteringar av investeringar mellan 
verksamhetsår 
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Kommunchefen 

• Prioritera inlämnade önskemål om investeringar och upprätta ett 
förslag till kommunstyrelsen på investeringsbudget per objekt samt 
en ram för kommunstyrelsens oförutsedda behov. 
 

Förvaltnings- och avdelningschefer 

Förvaltnings- och avdelningschefer har följande arbetsuppgifter: 
• Upprätta underlag för beslut om investeringar. 
• Prioritera föreslagna investeringsobjekt.  
• Delge nämnden föreslagna investeringsobjekt. 
• Följa upp påbörjade investeringar, upprätta prognoser och vid be-

hov föreslå åtgärder.  
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi (KLF/ekonomi) 

KLF/ekonomi bistår kommunstyrelsen i den ekonomiska processen. 
Arbetet omfattar: 
• Bistå kommunstyrelsen i sitt arbete med att analysera kommunens 

ekonomi. Sammanställa beslutsunderlag. 
• Upprätta och distribuera anvisningar och underlag för arbete med 

investeringsbudget, uppföljning och redovisning. 
• Informera förvaltningar om vilka kostnader som ska rymmas inom 

driftbudgeten kommande år. 
• Göra en årlig avstämning av genomsnittlig investeringsnivå. 
 
5. Underlag för beslut om investering 
 
Följande uppgifter ska normalt finnas med i underlaget för beslut om 
investeringar:  
• Kort beskrivning 
• Motivering 
• Påverkan på politiska prioriteringar som miljö, folkhälsa, tillgäng-

lighet, jämställdhet och likabehandling 
• Alternativ lösning 
• Konsekvensanalys, både vid beslut och ett icke-beslut 
• Investeringsutgift 
• Kostnadskalkyl inklusive påverkan på driftbudget och tillkom-

mande kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och internränta) 
 

6. Definitioner  
 
Allmänt 

Alla nedanstående tre grundkrav ska alltid vara uppfyllda vid en inve-
stering:  
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• Ekonomisk livslängd överstigande tre år 
• Anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp 
• Ska användas för stadigvarande bruk 
 
Ny-, till- och ombyggnad samt reinvestering 

Åtgärder som innebär standardhöjning genom ny-, till- eller ombygg-
nad ska normalt bokföras som en investering.  
 
Exempel på standardhöjande åtgärder: 
• Byte från två- till treglasfönster.  
• Förbättrad ventilation. 
• Nyasfaltering av en gata om det medför en ändrad utformning av 

gatan.  
• Byte av VA-ledningar om man samtidigt höjer ledningarnas kapa-

citet. 
• Byte av helt avskrivna VA-ledningar eller annan delkomponent i en 

anläggningstillgång. Bytet behöver inte innebära någon standard-
höjning.  (Reinvestering). 

 
Reparation och underhåll 
 
Åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska och 
funktionella standard behandlas som reparation och underhåll och bok-
förs som driftskostnad det år som åtgärden utförs. 
 
När det gäller fastigheter så är t.ex. omläggning av tak, målning och ta-
petsering reparation och underhåll. Dit räknas även ändringsarbeten 
som flyttning av innerväggar i samband med omdisponering av loka-
ler. Om åtgärderna innebär en standardhöjning mot tidigare förhållan-
den kan de räknas som en investering.  
 
Gränsdragningen mellan underhållskostnader för att vidmakthålla en 
anläggning och standardhöjande åtgärder kan vara svår. Av praktiska 
skäl och när det gäller mindre belopp kan man acceptera att standard-
höjande åtgärder ingår i underhållskostnader. 
 
7. Referenser 
 
Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning 

0:9 Ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 
0:12 Riktlinjer för redovisning av inventarier och leasingkontrakt 
2:33  Riktlinjer för kommunens fordon 
 
 



 
 

 
Titel: God ekonomisk hushållning 

1 (2) 

Id nr:  9:4 Typ:  Riktlinje  Giltighetstid: Tills vidare 
Version: 2.0 
 

Fastställd: KF 2104-11-12, § 109  Uppdateras: 2017 

   
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Riktlinjer 
3. Ansvarsfördelning 
4. Referenser 

 

1. Bakgrund 
I åttonde kapitlet i kommunallagen finns bestämmelser om kommu-
nens ekonomiska förvaltning. Lagen slår fast att målet för den ekono-
miska förvaltningen är att kommunen ska ha en god ekonomisk hus-
hållning i sin egen verksamhet och den verksamhet som kommunen 
bedriver genom andra juridiska personer. 
 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella 
som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs lång-
siktigt, ändamålsmässigt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter 
sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.  
 
 
2. Riktlinjer 

 
God ekonomisk hushållning säkerställs i Strömsunds kommun genom 
att: 
• kommun har en ekonomi i balans, 

• kommunens verksamheter styrs av de inriktningsmål för verksam-
heten och den budget, som kommunfullmäktige har fastställt, 

• vid konflikt mellan mål och budget är budgeten överordnad målen, 

• kommunens budget innehåller finansiella mål och mål för verk-
samheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, 

• planeringen av den ekonomiska politiken utgår från försiktighets-
principen, där säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsätt-
ning, 

• resultatet i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och utjämning bör uppgå till lägst två procent, 
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• överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera framtida 

investeringar, 

• kostnadsberäkna och resursavstämma alla större förändringar av 
verksamheten före genomförande, 

• kostnadsberäkna och resursavstämma övergripande policys, planer 
och projekt som kommer att inverka på verksamheterna samt 

• de kommunala bolagen och de affärsdrivande verksamheterna har 
full kostnadstäckning. 

 
 
3. Ansvarsfördelning 

 

Kommunfullmäktiges alla beslut ska utgå från krav och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunen har 
god ekonomisk hushållning. Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
ska bistå kommunstyrelsen i sitt arbete med att analysera kommunens 
ekonomi.  
 
Nämnderna, inklusive kommunstyrelsen i sin egenskap av verksam-
hetsansvarig nämnd, har ansvar för god ekonomisk hushållning inom 
sitt verksamhetsområde och inom ramen för sin budget. 
 
Alla anställda och förtroendevalda har ett ansvar för att bidra till god 
ekonomisk hushållning inom kommunen. Det innebär att arbete och 
uppdrag ska utföras kostnadseffektivt både när det gäller tidsåtgång 
och utnyttjande av resurser (t ex. materialåtgång, energiförbrukning, 
resor, transporter).  
 
 
4. Referenser 
 

Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning 

0:9 Riktlinjer för ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 

9:5  Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv 
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§ 110 Dnr 2014.288 040 

Ansökan om tilläggsanslag för Närvård Frostviken 

Gemensam nämnd för närvård Frostviken ansöker om ett tilläggsanslag 
för 2014 om 679 000 kronor. 
 
Prognosen pekar på ett underskott i driftsbudgeten med närmare 600 000 
kronor. Orsakerna till detta beror på ett nytt beslut om LSS-insatser, 
hjälpmedel, fortbildning m.m. 
 
Sedan prognosen upprättades har en merkostnad om ytterligare 85 000 
kronor i oförutsedda kostnader uppkommit. Närvårdschefen ser inga 
möjligheter att under resterande del av året komma i balans med budget. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 177/2014 
Kommunstyrelsen § 225/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås. 
 
2. Närvårdsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att få budgeten 

i balans. 
 
3. Kommunchefen får i uppdrag att uppta förhandlingar med landstinget 

om ambulansverksamhet. 
 
Jäv  

På grund av jäv deltar inte Karin Näsmark (s), Bengt Bergqvist (s) och 
Ardis Lindman (s) i handläggningen av ärendet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Närvård Frostviken 
 

  

Justering (sign) 
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§ 111 Dnr 2014.190 041 

Bokslutsprognos/delårsrapport per 31 augusti 2014  för kom-
munkoncernen inklusive investeringsprognos  

Skrivelse har inkommit från kommunledningsförvaltningen/ekonomi om 
bokslutsprognos och investeringsprognos. 
 
Bokslutsprognos per april 2014 visar på + 14,4 miljoner kronor på helår. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 234/2014 
 
Yrkanden  

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bokslutsprognosen godkänns. 
 
2. Investeringsprognosen med redovisade avvikelser godkänns. 
 
3. De nämnder som går med underskott måste aktivt arbeta med att 

minska kostnader och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje 
budgetuppföljning. 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Förvaltningar och nämnder 
 

  

Justering (sign) 
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§ 112 Dnr 2014.332 041 

Utdebitering 2015 

Utdebitering för år 2014 är 23.07 per skattekrona. 
 
Efter beslutad skatteväxling med 35 öre, enligt beslut i fullmäktige den 11 
juni 2014, § 62, blir skattesatsen 22:72 per skattekrona för år 2015. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 237/2014 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Utdebiteringen för 2015 fastställs till 22:72 per skattekrona. 
 
_____  
  
Beslutsexpediering 
Eknomi 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 113 Dnr 2014.326 422 

Medborgarförslag om fiskodling 

Hans Jonasson har den 1 oktober 2014 lämnat in ett medborgarförslag om 
fiskodlingar i Strömsunds kommun. 
 
Yrkande 

Ardis Lindman (s) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till kommun-
styrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
 

  

Justering (sign) 
  











 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2014-11-12  36  
     

     
§ 114 

Delgivningar 

a) Rapportering från socialnämnden enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL till kommunfullmäktige.  
  
 
 
b) Anmälan att följande motioner är obesvarade: 
 
Motion inkommen den 30 oktober 2013 från Jan-Olof Andersson, Modera-
terna, om systembolag i Frostviken. Behandlas vid sammanträdet den 12 
november 2014. 
 
 
c) Anmälan att följande medborgarförslag är obesvarade: 
 
Medborgarförslag inkommet den 6 november 2013 från Anna-Lisa Wik-
ström om övernattningsmöjligheter för besökande till personer på Ström-
backa. Behandlas vid sammanträdet den 12 november 2014. 
 
 
Medborgarförslag inkommet den 13 januari 2014 från Ingrid Jonsson om 
offentlig toalett vid hembygdsgården. Behandlas vid sammanträdet den 
12 november 2014. 
 
 
Medborgarförslag inkommet den 18 mars 2014 från Jahn Strid om inrät-
tande av befattning som tillgänglighetsrådgivare. Behandlas vid samman-
trädet den 12 november 2014. 
 
 
Medborgarförslag inkommet den 9 juni 2014 från Iwan Örjebo om att 
rädda Öjarssjön. Behandlas vid sammanträdet den 12 november 2014. 
 
 
Medborgarförslag inkommet den 3 september 2014 från Mia Blom om 
utegym. Behandlas vid sammanträdet den 12 november 2014. 
 
 
Medborgarförslag inkommet den 27 augusti 2014 från Andreas Gustavs-
son om gratis bussresor för ungdomar.  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2014-11-12  37  
     

     
§ 114 forts. 

d) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov: 
 
Budget 2014  1 042 000:- 

Överskott för turismen och 49 000:- 
campingen 

Tilläggsbudget  6 000 000:- 

Anvisat t.o.m. § 88/2014 1 900 000:- 

Kvarstår  5 093 000:- 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 
 
 

Justering (sign) 
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  § 98 §           §             
Nr Namn Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 

 Ledamot          
1 Gudrun Hansson (s)                   

2 Lars Andreasson (s) X                 

3 Susanne Hansson (s) X                 

4 Lennart Oscarsson (s) X                 

5 Pontus Roos (s)                   

6 Ardis Lindman (s) 
 

X                 

7 Malin Axelsson (s) X                 

8 Roger Sannemo (s) X                 

9 Karin Näsmark (s) X                 

10 Morgan Olsson (s) X                 

11 Lena Johansson (s) X                 

12 Bengt Bergqvist (s) X                 

13 Angelica Johannesson (s) X                 

14 Lars-Åke Knutsson (s) X                 

15 Elisabeth Lindholm (s) X                 

16 Kjell Carlsson (s) X                 

17 Ida Collin (s)                   

18 Göran Espmark (c)   X               

19 Mats Gärd (c)   X               

20 Magnus Svensson (c)   X               

21 Ragnar Lif (c)   X               

22 Britt-Inger Roos (c)   X               

23 Jan-Olof Andersson (m)   X               

24 Åse Ehnberg (m)   X               

25 Lars-Eric Bergman (m)   X               

26 Annakarin Olsson (m)                   

27 Peter Frost (v) X                 

28 Kerstin Sjöberg (v) X                 

29 Gert Norman (v) X                 

30 Sven-Ingvar Eriksson (sd)   X               

31 Peter Dahlstedt (sd)   X               

32 Lars Gustavsson (sd)   X               
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  § 98 §           §             
Nr Namn Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 

33 Göran Edman (rd)   X               

34 Mona Bjurström (rd)   X               

35 Greger Rönnqvist (mp)                   

 Ersättare          

1 Göran Bergström (s) 
 

X                 

2 Petra Monwell (s) X                 

3 Roger Kristofersson (s) X                 

4 Marie Gabrielsson (s)                   

5 Bengt Mickelsson (s)                   

6 Carina Andersson (s)                   

7 Ulf Sjölén (s)                   

8 Sara Edvardsson (s)                   

9 Kent Wassdahl (s)                   

10 Nils-Bengt Nilsson (c)                   

11 Eira Roos (c)                   

12 Lars Lif (c)                   

13 Simon Högberg (m)                   

14 Fredrika Lundin (m)   X               

15 Ylva Glantz (v)                   

16 Aron Kjellgren (v)                   

17 Hans Elmbjer (sd)                   

18 Mikael Säbom (sd)                   

19 Kenneth Sjödin (rd)                   

20 Siv Johansson (rd)                   

21 Inger Paulsson (mp) X                 

22 Per Berglund (mp)                   
  21 14                            
                 
  Protokollsjusterare 
 
  Ordförande ............................................…… ............................................……….. 

  Ardis Lindan Åse Ehnberg                
 
 Sekreterare ............................................…… ............................................………..         
  Inez Wiberg Lennart Oscarsson                     
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Nr Namn Hemort Besl Ej tjg  
1 Gudrun Hansson (s) Strömsund      

2 Lars Andreasson (s) Norråker  X    

3 Susanne Hansson (s) Strömsund  X    

4 Lennart Oscarsson (s) Hammerdal  X    

5 Pontus Roos (s) Strömsund      

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  X    

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 Jan-Olof Andersson (m) Trångmon  X    

24 Åse Ehnberg (m) Strömsund  X    

25 Lars-Eric Bergman (m) Hoting  X    

26 Annakarin Olsson (m) Strömsund      

27 Peter Frost (v) Strömsund  X    

28 Kerstin Sjöberg (v) Strömsund  X    

29 Gert Norman (v) Backe  X    

30 Sven-Ingvar Eriksson (sd) Kilen  X    

31 Peter Dahlstedt (sd) Kycklingvattnet  X    

32 Lars Gustavsson (sd) Lövberga  X    

33 Göran Edman (rd) Hoting  X    

34 Mona Bjurström (rd) Strömsund  X    

35 Greger Rönnqvist (mp) Strömsund      
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 Ersättare     

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

2 Petra Monwell (s) Flyn  X    

3 Roger Kristofersson (s) Strömsund  X    

4 Marie Gabrielsson (s) Ulriksfors    X  

5 Bengt Mickelsson (s) Tullingsås      

6 Carina Andersson (s) Strömsund    X  

7 Ulf Sjölén (s) Backe      

8 Sara Edvardsson (s) Hammerdal    X  

9 Kent Wassdahl (s) Tåsjö    X  

10 Nils-Bengt Nilsson (c) Backe      

11 Eira Roos (c) Strömsund      

12 Lars Lif (c) Kyrktåsjö    X  

13 Simon Högberg (m) Strömsund      

14 Fredrika Lundin (m) Strömsund  X    

15 Ylva Glantz (v) Strömsund      

16 Aron Kjellgren (v) Strömsund      

17 Hans Elmbjer (sd) Skarpås    X  

18 Mikael Säbom (sd) Strömsund      

19 Kenneth Sjödin (rd) Rossön      

20 Siv Johansson (rd) Strömsund      

21 Inger Paulsson (mp) Hammerdal  X    

22 Per Berglund (mp) Backe      

 
 
 
 
 
 
 

 
    Protokollsjusterare 
 
 
Ordförande .................................................……… .................................................……… 
  Ardis Lindman  Åse Ehnberg  
                   
 
Sekreterare .................................................……… .................................................……… 
  Inez Wiberg  Lennart Oscarsson                     
 

 
  

 


	§ 89 Ålderspresident
	§ 90 Val av kommunfullmäktiges presidium för tiden intill den 31 oktober 2018
	§ 91 Val av kommunfullmäktiges valutskott för tiden intill den 31 oktober 2018
	§ 92 Val av revisorer för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning för åren 2015-2018
	§ 93 Begäran om ändring i den kommunalekonomiska utjämningen
	§ 94 Ajournering
	§ 95 Information från kommunrevisionen
	§ 96 Svar på medborgarförslag om övernattningsmöjligheter för besökande till personer boende på Strömbacka
	Medborgarförslag
	Svar
	§ 97 Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid rastplatseni anslutning till hembygdsgården i Strömsund
	Medborgarförslag
	Svar
	§ 98 Svar på motion angående systembolag i Frostviken
	Motion
	Svar
	§ 99 Medborgarförslag om inrättande av befattning som tillgänglighetsrådgivare
	Medborgarförslag
	Svar
	§ 100 Medborgarförslag om att rädda Öjarsjön
	Medborgarförslag
	Svar
	§ 101 Medborgarförslag om utegym i Strömsund
	Medborgarförslag
	Svar
	§ 102 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
	§ 103 Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern
	Riktlinjer
	§ 104 Omprioriteringar och tilläggsanslag för gymnasieskolan
	§ 105 Sporthall
	§ 106 Beslut om likvidering av Regionförbundet Jämtlands län
	§ 107 Rekommendation om ändring i förbundsordning om fördelningav överskott
	§ 108 Förslag på samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner i samverkan
	Överenskommelse
	§ 109 Styrande dokument för ekonomihantering
	Ekonomisk process
	Hantering av investeringar och leasingavtal
	God ekonomisk hushållning
	§ 110 Ansökan om tilläggsanslag för Närvård Frostviken
	§ 111 Bokslutsprognos/delårsrapport per 31 augusti 2014 för kommunkoncernen inklusive investeringsprognos
	§ 112 Utdebitering 2015
	§ 113 Medborgarförslag om fiskodling
	Medborgarförslag
	§ 114 Delgivningar
	Omröstningslista
	Närvarolista



