
 
 
 
 
 
 

 

          
       

          
   

  
   

  
  

 

Antal: 54 Utsändningsdag: Torsdagen den 3 november 

 

Kallelse/Underrättelse       
 

till Sammanträde 
   
 
 
 Kommunfullmäktige 
 

 
 

2016 V 46 
 

Onsdag 

16 

November 

 
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 no-
vember 2016, klockan 13.00 i Virveln på Folkets Hus, Strömsund. 
 
Ärenden enligt föredragningslista 
 
För möjligheter till gruppsammanträden har följande lokaler bokats 
från klockan 9.00: 
S-gruppen  Virveln, Folkets Hus 
Alliansen  Grelsgård, Folkets Hus 
Rättvis demokrati  Virgo, kommunkontoret 
Sverigedemokraterna  Svaningen, kommunkontoret 
 
 
 

 
Vid förhinder ring 0670-161 06 eller 161 10 i så god tid som 
möjligt! 
 
 
 
 
 

 

   



FÖREDRAGNINGSLISTA 

Blad nr 

Kommunfullmäktige 2016-11-16 2 

Plats och tid Onsdagen den 16 november 2016, klockan 13.00, Virveln, Folkets Hus, 
För sammanträde Strömsund 

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Då har allmänheten 
möjlighet att ställa frågor till de politiska 
partierna. 

Information 

1. Upprop

2. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid
och plats för protokollets justering

3. Sammanträdets kungörande

4. Information från kommunrevisionen

5. Svar på motion om ”Årets Gröna Guld” i Strömsunds
kommun

KS § 252/2016

6. Bokslutsprognos per 31 augusti 2016

KS § 235/2016
Bilaga sid. 1-11 
Särskild bilaga 

Bokslutsprognosen finns också på intranätet och hemsidan. 
https://www.stromsund.se/20226.html 
http://www.stromsund.se/5632.html 

Strömsunds Hyresbostäder AB

https://www.stromsund.se/20226.html
http://www.stromsund.se/5632.html
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7. Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2017,
plan åren 2018 och 2019

KS § 253/2016

8. Utdebitering 2017

KS § 261/2016

9. Delårsrapport januari-augusti 2016 för Jämtlands rädd-
ningstjänstförbund

KS § 249/2016

Delårsrapporten finns på intranätet och hemsidan.
https://www.stromsund.se/20226.html
http://www.stromsund.se/5632.html

10. Revidering av avgift för tillståndsprövning hantering av
explosiv vara

KS § 250/2016
Bilaga sid. 12-15 

11. Revidering av kultur- och fritidsplanen

KS § 251/2016

12. Begäran om tilläggsanslag

KS § 262/2016

https://www.stromsund.se/20226.html
http://www.stromsund.se/5632.html
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13. Avsägelse från Peter Dahlstedt (SD) av de kommunala
uppdragen

Ärendet bereds av kommunfullmäktiges valutskott den 16 november
2016. 

14. Val av ledamot i barn-, kultur- och utbildningsnämnden
för tiden intill den 31 december 2018 efter Peter Dahlstedt
(SD)

Ärendet bereds av kommunfullmäktiges valutskott den 16 november
2016. 

15. Val av ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter Peter Dahlstedt (SD)

Ärendet bereds av kommunfullmäktiges valutskott den 16 november
2016. 

16. Val av ersättare i barn-, kultur- och utbildningsnämnden
för tiden intill den 31 december 2018 efter Elisabeth Hägg-
lund (S)

17. Medborgarförslag om ”Trevligare centrum”

Bilaga sid. 16-18 

18. Delgivningar

a) Rapportering från socialnämnden § 107/2016 enligt 16 kap 6 f § social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt enligt 28
f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verk-
ställda beslut enligt 9 § LSS
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b) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 20 september 2016 beslutat att 

utse Hans Elmbjer som ny ledamot för Sverigedemokraterna fr.o.m. 
 den 20 september 2016 efter Peter Dahlstedt. Som ny ersättare utses  
 Kjell Wikberg. 
 
 
c)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov t.o.m.  
 KF § 94/2016: 
 
 Budget 2016  1 050 000:-  

 Utdelat *  - 1 013 000:-  
 
 Återstår  37 000:-  
 
*)  Överskott turismen: 512 tkr 
 ÖF skuldrådgivning: 230 tkr 
 KLF ombudgetering drift: 271 tkr 
 
 
e)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 

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

 Fördelat enl. KF § 7/2016  -16 950 000:- 
 Byte av ytskikt Folkets Hus  - 200 000:- 
 Upprustning av SAGA  - 750 000:- 
 Proj. medfinans ansökan AMIF  - 500 000:- 
 Inventarier förskolor  - 500 000:- 
 Konstgräs IFK Kyrktåsjö  - 300 000:- 
 Utökning feriearbeten  - 700 000:- 
 Asfaltering Järnvägsg Hammerdal -1 500 000:- 
  
 Återstår av extra statsbidraget  6 501 000:- 
 
 
 
 
 Ardis Lindman Lena Haglund 
 Ordförande Sekreterare 
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Kommunstyrelsen 2016-09-27  22  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 235  Dnr 2016.206 041 
 
Bokslutsprognos per 31 augusti 2016  

Kommunens resultatprognos uppgår till plus 11 miljoner kronor.  

Verksamheterna, driften, visar överskott på plus 4 miljoner kronor. 

Investeringarna uppgår till 56 miljoner kronor, inklusive bredband. 

De kommunala bolagen beräknar följande resultat: 
 
Strömsunds Utvecklingsbolag AB: 0 kronor 
Strömsunds Hyresbostäder AB: plus 3 miljoner kronor 
Jämtlandsvärme AB: plus 3 miljoner kronor 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att bokslutsprognosen godkänns samt att de nämn-
der som går med underskott måste aktivt arbeta med att minska kostna-
derna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bokslutsprognosen godkänns.  
 
2. De nämnder som går med underskott måste aktivt arbeta med att 

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

 
_____  
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Justering (Sign) 
  

§ 249 Dnr 2016.318 042 
 
Delårsrapport januari-augusti 2016 för Jämtlands räddnings-
tjänstförbund 

Delårsrapport januari-augusti 2016 har upprättats för Jämtlands Rädd-
ningstjänstförbund. 
 
Revisorerna har granskat delårsrapporten.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 193/2016 
 
Yrkande 

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

Delårsrapporten godkänns. 
 
_____  
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Justering (Sign) 
  

§ 250 Dnr 2016. 320 175 
 
Revidering av avgift för tillståndsprövning hantering av  
explosiv vara 

Då en förändring av nomenklaturen inom ramen för lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) skett behöver presentationen av 
avgifterna för tillståndsprövning hantering av explosiv vara revideras. 
Detta så att benämningarna som används där stämmer överens med de 
benämningar som finns i lag, förordning, föreskrifter och beslut som 
meddelas med stöd av lagen och förordningen samt räddningstjänstens 
blanketter, beslut och dylikt.  
 
Revideringen handlar inte om någon förändring av själva taxan  
(900 kr/timme) utan endast om en förändring i presentationen av olika 
typ-ärenden. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 194/2016 
 
Yrkande 

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

Ny presentation av avgifterna för tillståndsprövning hantering av explo-
siv vara fastställs enligt bilaga. 
 
_____  
 
 
 
 
  

  





 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-10-25  13  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 251 Dnr 2016.322 600 
 
Revidering av kultur- och fritidsplanen 

Nuvarande kultur- och fritidsplan, fastställd i kommunfullmäktige den  
4 april 2014, § 19, har en gilltighetstid till och med 2016. Utifrån detta 
måste planen ses över och revideras.  
 
Barn-, kultur-, och utbildningsnämnden har den 22 september 2016, § 104, 
beslutat att godkänna upprättat förslag till revidering av planen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 195/2016 
 
Yrkande 

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

Den reviderade kultur- och fritidsplanen fastställs. Bilaga 
 
_____  
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Kultur- och fritidsplan 2017 - 2019 
 
Innehållsförteckning 
1. Inledning 
2. Inriktningsmål kultur- och fritidsavdelningen 
3. Nuläge i Strömsunds kommun 
4. Övergripande mål 
5. Anläggningar och lokaler 
6. Friluftsliv och fritidsverksamhet 
7. Stöd till studieförbund 
8. Allmän kulturverksamhet och kulturminnesvård 
 
1. Inledning 
 
Strömsunds kommun är en kommun i Jämtlands län i landskapen Jämt-
land och Ångermanland. Kommunen har en areal på 10 567 km², och är 
således en av landets största. Centralort i kommunen är Strömsund.  
Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands åtta kommuner. 
Vi gränsar mot Östersund i söder och mot den västerbottniska och 
norska fjällvärlden i norr. De goda möjligheterna till friluftsliv, jakt och 
fiske är av stor betydelse för kommunens flickor och pojkar, kvinnor 
och män.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden vill verka för en god livskvalitet 
för kommunens innevånare, oavsett kön, samt skapa förutsättningar för 
en levande kultur och en aktiv fritid som stimulerar och utvecklar för-
mågan till delaktighet i en föränderlig värld. En viktig del i detta är att 
säkerställa ett varierat kultur- och fritidsutbud för alla åldrar.  
 
Kultur- och fritidsverksamhet kan bedrivas dels i kommunal regi, dels 
genom föreningar, kyrkor, kooperativ, eller i andra former. Verksamhet 
för unga flickor och pojkar prioriteras.  
 
Biblioteksplan finns i separat dokument. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har till uppgift att stödja, främja 
och samordna kultur- och fritidsintressen samt ungdoms- och idrotts-
verksamhet i kommunen.  
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Nämnden ska verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och anläggningar samt yttra sig om utsmyckning 
av offentliga platser och byggnader.  
 
Nämnden har ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet och 
kommunala kulturskolan.  
 
 ur barn-, kultur- och utbildningsnämndens reglemente  
 
2. Inriktningsmål kultur- och fritidsavdelningen 
 
• Stöd ska ges till föreningar 

• Stöd ska ges till studieförbund verksamma i kommunen 

• Skapa mötesplatser för ungdomar i Strömsunds kommun 

• Skapa läslust hos flickor och pojkar 

• Tillhandahålla möjligheter till motion och rekreation 

 
Biblioteksverksamheten ska utvecklas så att tillgängligheten ökas och 
en större utåtriktad verksamhet till förskolor och skolor är angeläget. 
 
3. Nuläge i Strömsunds kommun 
 
Bibliotek  

I kommunen finns ett huvudbibliotek som är integrerat med gymnasie-
skolan, samt fyra filialer varav några är integrerade med skolan. Till 
detta finns även en verksamhet som benämns ”Bokbilen” som är en 
service för övriga orter i kommunen.  
 

Idrottsanläggningar och – aktiviteter  

Det är väl tillgodosett med idrottsanläggningar runt i vår kommun. Det 
finns idrottsplatser, tennisbanor, sporthallar, gymnastiksalar, elljusspår, 
ishallar och slalombackar. I kommunen finns dessutom ridanläggning 
och skyttehall samt två 9 håls golfbanor. De flesta av dessa anläggning-
ar drivs av föreningar med bidrag från kommunen.  
 
Föreningsverksamhet  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden fördelar bidrag till kommunens 
föreningar. Kultur- och fritidsavdelningen har en särskild prioritering 
att tillvarata och utveckla barn- och ungdomsverksamhet, andelen unga 
flickor och pojkar som engagerar sig i föreningslivet ska öka.  
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Kulturskola  

Strömsunds kommunala kulturskola ger undervisning på ett flertal in-
strument och andra konstarter såsom dans, drama och foto/film för de 
flickor och pojkar som är elever i kommunens skolor.  
 
Lokala variationer förekommer p.g.a. lärarnas olika specialområden, 
men målet är detsamma.  
 
Där det är möjligt ger vi också undervisning i sång och körsång. Vi 
strävar också efter utökat ensemble-/orkesterspel.  
 
Kulturskolan är avgiftsfri  
 

Badverksamhet  

Det finns simhallar i Hammerdal, Strömsund, Hoting och Gäddede. 
Dessa är normalt öppna under skolterminerna höst och vår och besöken 
är avgiftsfria.  
 

Allmän kultur  

Inom kommunen finns flera kulturföreningar, bl.a. kan nämnas hem-
bygdsföreningar, musikföreningar, dansföreningar samt föreningar 
inom konst och hantverk, dessutom ett flertal övriga ideella föreningar.  
 
Utställningsmöjligheter finns i biblioteken samt bland konstföreningar-
na.  
 

Stipendium  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden delar årligen ut kultur- samt le-
darstipendium.  
 
Strömsunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och upp-
muntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden såsom 
litteratur – musik – konst – teater – koreografi – foto och film – konst-
hantverk – hembygdsverksamhet – journalistik och andra därmed jäm-
förbara områden. Stipendiaten ska vara bosatt inom Strömsunds kom-
mun.  
 
Strömsunds kommuns ledarstipendium utdelas till ledare som är bosatt 
inom Strömsunds kommun och under flera år gjort framstående frivil-
ligt arbete inom ideell förening eller organisation inom kommunen.  
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Barn- kultur- och utbildningsnämndens stipendium till Hans-Erik 
Dahlgrens minne, delas ut årligen till en tidigare elev på Kultur/musik-
skolan i Strömsunds kommun, och som nu är heltids eller deltids pro-
fessionella kulturutövare.  
 
För alla stipendierna gäller att vi gärna ser en jämn fördelning mellan 
könen.  
 
Öppen ungdomsverksamhet  

I Strömsunds kommun är den öppna ungdomsverksamheten bedriven i 
kommunal regi och av föreningar. Verksamheterna utövas både i 
kommunalt ägda fastigheter samt i föreningslokaler.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden vill stödja och uppmuntra lo-
kala initiativ för bra, regelbunden och drogfri verksamhet som riktar sig 
till alla ungdomar, flickor och pojkar.  
 

Studieorganisationer/förbund  

Kommunen har flera aktiva studieorganisationer/förbund. Barn-, kul-
tur- och utbildningsnämnden ger ekonomiskt bidrag till denna verk-
samhet. Detta för att stärka och utveckla demokratin och göra det möj-
ligt för människor oavsett kön att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen, samt att bidra till att 
bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.  
 
Fonder  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden handlägger även de fonder som 
ligger inom deras verksamhetsansvar.  
 

Övergripande mål  
 
•  Att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen och därmed 

bidra till att skapa en bättre samhällsmiljö som ger kommunen en 
ökad attraktionskraft för boende och företagande.  

•  Att stärka kulturell mångfald, gemenskap och en lokal identitet och 
stimulera kvinnor och män i alla åldrar att utöva sin yttrandefrihet 
och delta i den demokratiska processen.  

•  Att stimulera flickor, pojkar, kvinnor och män till fysisk aktivitet ge-
nom att erbjuda tillgång till ett brett och varierat utbud av fritidsak-
tiviteter.  

•  Att flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning ska 
kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter på sina villkor.  
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•  Att skapa förutsättningar för flickor och pojkar till en drogfri fritids-

miljö.  

•  Att skapa mötesplatser för unga flickor och pojkar.  

•  Att skapa läslust hos barn och unga flickor och pojkar.  

•  Att kulturskolan genom olika projekt möjliggör att införa 
konst/bild/form. 

 
5.  Anläggningar och lokaler  
 

Mål  

•  Se till att öka föreningsmedverkan i skötsel och drift av lokaler och 
anläggningar.  

•  Anläggningar och lokaler ska vara tillgängliga för flickor och pojkar, 
kvinnor och män med funktionsnedsättning.  

•  Vid fördelning av anläggnings- och driftsbidrag tas hänsyn till till-
gänglighet för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktions-
nedsättning samt även hänsyn ur ett jämställdhetsperspektiv mellan 
könen.  

•  Anläggningar och lokaler ska ha en bra geografisk spridning i kom-
munen.  

•  Att stödja och främja goda miljöer för flickor och pojkar, kvinnor och 
män.  

 
Åtagande  

•  Att kommunen lämnar driftsbidrag till föreningar som driver an-
läggningar och lokaler.  

•  Att driftsbidrag och anläggningsbidrag fördelas utifrån ett genusper-
spektiv.  

•  Bidrag ska fördelas med en bra geografisk spridning.  

•  Aktivt arbeta för att stödja föreningar som vill driva mötesplatser för 
unga. 

 
Villkor  

• Kommunen har ett gott samarbete med föreningslivet.  
 
Säkerställan  

Årlig inventering och redovisning av anläggningar och lokaler som får 
bidrag, där även tillgänglighet ska finnas med i redovisningen.  
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Begära in verksamhetsberättelser från det kommunala allaktivitetshuset 
och från de mötesplatser för ungdomar som kommunen lämnar bidrag 
till. Dessa bör innehålla redovisning av antalet deltagare, aktiviteter, 
öppethållande, könsfördelning etc.  
 

6.  Friluftsliv och fritidsverksamhet  
 
Alla flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett ålder, kan idrotta och 
motionera i kommunen. Det finns möjlighet till många olika motions-
former.  
  
Idrottsplatser och -hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- 
och grönområden erbjuder flickor och pojkar, kvinnor och män möjlig-
het till idrott, motion och friluftsliv för främjande av en god hälsa. 
Standard, service och utformning anpassas så långt som möjligt efter 
brukarnas önskemål.  
 
Föreningarna använder idrottsplatserna för sin organiserade verksam-
het och får ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsidrott enligt bidrags-
regler samt subventionerade taxor och avgifter.  
 
Många av aktiviteterna inom ramen för friluftsliv är av mycket stort in-
tresse för besökare och turister, vilket också främjar en utvecklad natur-
turism i Strömsunds kommun. En styrka i kommunen är att det är en-
kelt att få ett rikt friluftsliv i skog, mark och sjöar.  
 
För kommunens alla flickor och pojkar, kvinnor och män är badanlägg-
ningarna i kommunen en naturlig träffpunkt. 
Badanläggningarna erbjuder allmänhet, skolor, förskolor och förenings-
liv goda förutsättningar för friskvård, bad, vattengymnastik, simskola 
och simidrott.  
 
Mål  

•  Att kommunala friluftsområden, spår och strövområden även i fram-
tiden finns tillgängliga för alla, oavsett kön och ålder.  

•  Att breddidrotten prioriteras.  

•  Att öppettiderna är anpassade för såväl motion, träning som tävling.  

•  Att lokaler och anläggningar håller hög kvalitet.  

•  Att förutsättningar skapas för flickor och pojkar, kvinnor och män 
med funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter och ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv.  

•  Att flickor och pojkar idrottar på lika villkor. 
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•  Att förskolor och skolor får tillgång till anläggningarna under skol-

tid.  

•  Att flickor och pojkar under hela sin tonårstid uppmuntras att delta i 
idrott och motion.  

•  Att ge stöd till verksamheter för unga flickor och pojkar.  

•  Att dela ut ledarstipendium till föreningsledare.  

•  Att kvinnor och män stimuleras att röra på sig så folkhälsan förbätt-
ras.  

•  Att framförallt tillgodose unga flickors och pojkars behov av me-
ningsfulla aktiviteter i en drogfri miljö, oavsett språklig och kulturell 
bakgrund.  

Åtagande  

•  Stötta föreningar som arbetar med området frilufts-
liv/fritidsverksamhet.  

•  Att bevilja bidrag till föreningar som bedriver verksamheter enligt 
grundvillkoren i de av Strömsunds kommuns antagna bestämmelser.  

•  Öka möjligheterna till att under alla årstider utöva ett aktivt frilufts-
liv/fritidsverksamhet så att detta ger en bättre folkhälsa.  

 

Villkor  

Att kommunen har ett gott samarbete med föreningslivet.  
 
Säkerställan  

Årlig rapport från de föreningar som arbetar ideellt med skötsel av spår 
och strövområden.  
 
Årlig sammanställning av lokalt aktivitetsstöd för överblick mellan 
flickor och pojkar i olika lokaler/anläggningar.  
 

7.  Stöd till studieförbund 
 
Studieförbundens grundläggande uppgift är att stå för demokrati och 
lika rättigheter, att möjliggöra för individer och grupper att förbättra 
sina livsvillkor och att på olika sätt stärka sin delaktighet i samhället, 
detta oavsett kön.  
 
Bidragsgivning ska ge frihet för studieförbunden att själva forma sina 
mål och sin verksamhet.  
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Bidrag ges som ett ramanslag för kalenderår till av Folkbildningsför-
bundet godkänt studieförbund, som vid utbildningstillfället bedriver 
fortbildningsverksamhet i kommunen.  
 

Mål  

•  Att genom stöd till studieförbunden ge kommuninvånarna oavsett 
kön, möjlighet att delta i dessas verksamhet.  

•  Att ge möjlighet att i demokratiska former bedriva och främja folk-
bildning och kulturverksamhet av god kvalitet till flickor och pojkar, 
kvinnor och män i kommunen, utifrån respektive studieförbunds 
idéburna profil.  

 
Åtagande  

•  För att erhålla bidrag gäller de motiv, definitioner och kriterier som 
fastställs av Folkbildningsrådet.  

 
Bidrag till studieförbunden består av tre delar  

Grundbidrag – fördelas enligt respektive studieförbunds relativa andel 
av totalbidraget till studieförbunden föregående år. Grundbidraget ut-
gör den större delen av totalbidraget.  
 
Volymbidrag – fördelas i relation till varje studieförbunds andel av det 
totala antalet deltagartimmar, det mått i vilket alla studiecirklar, kul-
turarrangemang och övriga folkbildningsverksamhet sammanräknas.  
 
Fördelningen beräknas på det senaste redovisade verksamhetsåret.  
 
Målgruppsbidrag – riktat bidrag för verksamhet som riktar sig till stu-
derande i basämnen, arbetslösa, funktionsnedsatta och invandrare eller 
i andra grupper som barn-, kultur- och utbildningsnämnden prioriterar.  
 
Bidraget fördelas i relation till varje studieförbundets andel av redovi-
sade deltagartimmar i verksamhet för angivna målgrupper.  
 

Villkor  

För att erhålla bidrag måste studieförbunden lämna in ansökan. I ansö-
kan ska framgå angivna mål för egen verksamhet, plan för utvärdering 
och uppföljning av denna samt verksamhetsberättelse. Till berättelsen 
bifogas sammanställning över verksamhetens omfattning i Strömsunds 
kommun.  
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Säkerställan  

Studieförbunden ska årligen skicka in kopia på verksamhets- och revis-
ionsberättelse samt balansräkning till kultur- och fritidsavdelningen.  
 
Antal deltagare av olika kön ska redovisas.  
 
Barn-, kultur och utbildningsnämnden kallar studieförbunden till över-
läggningar minst en gång per år. Dessa överläggningar bör eftersträva 
att finna en lokalt förankrad folkbildningssyn i en dialog mellan studie-
förbunden och kulturpolitiskt ansvariga i kommunen.  
 
Kontroller kan utföras genom kultur- och fritidsavdelningen. 
 
För detta ändamål ska studieförbundet spara och tillhandahålla de 
handlingar som kan styrka riktigheten av de uppgifter som lämnats 
som grund för ansökan om bidrag de senaste fyra åren.  
 

8.  Allmän kulturverksamhet och kulturminnesvård  
 
Det konstnärliga skapandet, på både professionell och amatörmässig 
nivå, gestaltas bland annat i: litteratur, dans, musik, bild, arkitektur och 
formgivning. Inom det konstnärliga skapandet bearbetas, förstås och 
ifrågasätts olika aspekter av det kulturella samhället. Det konstnärliga 
skapandet har därför blivit själva sinnebilden för vad vi kallar kultur 
och är grunden till mycket kulturkonsumtion.  
 
Kulturarvet  

Kulturarvet är de olika spår som finns kvar från vår tidigare kultur-
historia, däribland den samiska kulturhistorien. Vårt gemensamma kul-
turarv är mycket mer än föremål och kulturmiljöer. Kulturarvet inbe-
griper också traditioner och värderingar, religion och livsåskådningar 
som finns i vårt minne och återspeglas i visor, brev, böcker med mera.  

Inom vårt gemensamma kulturarv ryms även spåren efter fysiska akti-
viteter såsom sport och friluftsliv. Denna väv av minnen, idéer, konst-
verk och konkreta föremål samt platser och byggnader är vårt gemen-
samma kulturarv. Den nationella politikens ambition har varit att för-
söka använda kulturarvet i nya sammanhang för att det inte ska glöm-
mas bort och gå förlorat. Det är också viktigt att se kulturarvet som en 
spegel av samhället. Uppdraget är att vårda och bevara men också var-
samt bruka kulturarvet.  
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Mål  

•  Att ge kommunens flickor och pojkar, kvinnor och män möjlighet att 
ta del av kulturaktiviteter av hög kvalitet. Särskilt äldre kvinnor och 
män i kommunen måste också få möjlighet till kulturupplevelser, där 
är geografisk närhet speciellt viktig.  

•  Att stödja flickors och pojkars egna aktiviteter inom teater, musik, 
dans, bild, litteratur och annan konstnärlig verksamhet.  

•  Kulturevenemang som anordnas i samverkan mellan olika aktörer 
lokalt och regionalt ska uppmuntras och ska också prioriteras.  

•  Utbudet av kulturevenemang ska präglas av mångfald, där ibland 
den samiska kulturen, och stimulera till kulturmöten över generat-
ions- och kulturgränser.  

•  Att dela ut kulturstipendium för att stödja och uppmuntra förtjänst-
full kulturell verksamhet 

•  Kulturarrangemang bör marknadsföras på kommunens hemsida.  

•  Bevara, levnadsgöra och öka intresset för kulturarvet och den lokala 
kulturen.  

 

Åtagande  

•  Att kulturevenemang görs tillgängliga i hela kommunen.  

•  Att samverka med och stötta föreningslivet, och genom årliga före-
ningsträffar vara en samarbetspartner med kommunens föreningar.  

•  Att ha god kontakt med organisationer som företräder flickor och 
pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. 

•  Att den kommunala kulturskolan fortsätter att vara en kulturskola 
med flera kulturinriktningar. Samt att denna även ska ses som en re-
surs i kommunens kulturliv.  

•  Att kulturveckan vecka sex varje år, fortsätter att utvecklas och att 
den berör hela kommunen samt innehåller olika kulturyttringar.  

•  Samarbete mellan Länskulturen, Estrad Norr och Länsmu-
seet/Jamtli, men även över läns-/riksgräns när möjlighet ges.  

•  Skyltning med samiska namn på biblioteken.  

•  Stötta kulturarrangemang genom bidrag och även arrangera egna.  

•  Att genom samarbete med kommunens andra förvaltning-
ar/avdelningar marknadsföra våra kultur- och idrottsarrangemang.  

•  Att vårda minnet av vårt kulturarv.  
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Villkor  

Kommunen har ett aktivt samarbete med föreningarna.  
 
Säkerställan  

Minst två nämndsammanträden enbart med ärenden inom kultur- och 
fritidsverksamheten årligen.  

Årlig uppföljning av kulturevenemang.  

Årliga redovisningar från föreningar som ansöker om bidrag.  

Kultur- och fritidsavdelningen bör ha god kontakt med kommunens 
tillgänglighetsråd. 
 
Bibliotek och media  

Se upprättad biblioteksplan.  
 
Kulturskola  

Kulturskolan ska vara ett nav i kommunens musik och kulturliv.  

Eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga till kreativt skapande 
och att de får ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud 
och kan utveckla och använda sina kunskaper och erfarenheter i så 
många uttrycksformer som möjligt som musik, dans, drama, bild och 
övrig skapande verksamhet. Det viktigaste målet är att glädjen och lus-
ten ska stimuleras, så att den obligatoriska skolan kan kännas lättare. 
 
Mål  

•  Att bedriva estetisk skapande verksamhet till flickor och pojkar från 
åk 3 i grundskolan till åk 3 i gymnasiet.  

•  Förberedande undervisning genomförs i helklass regelbundet senast 
i åk 2.  

•  Det är av stor vikt att dagens flickor och pojkar får möjlighet att lära 
sig även andra kulturyttringar såsom dans och bildkonst.  

•  Det är av absolut största vikt att kulturskolan har en aktiv utåtriktad 
verksamhet. Kulturskolan bör kunna representera kommunen i olika 
sammanhang med olika framträdanden. Gärna vid andra kommu-
nala verksamheter som särskilda boenden för äldre. 

* Kulturskolan deltar vid skolavslutningar, lucia och nationaldagen.  
 
Åtagande  

•  Att kulturskolan ska ha minst 35 % av eleverna mellan åk 3-9 an-
mälda i kulturskolan. 
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•  Att senast i åk 2 ska samtliga flickor och pojkar erbjudas musiklek 

regelbundet.  

•  Att kulturskolan ska ha minst 35framträdanden av något slag under 
varje läsår, gärna vid andra kommunala verksamheter som särskilda 
boenden för äldre osv.  

•  Att kulturskolan deltar vid skolavslutningar, lucia och nationalda-
gen.  

 
Villkor  

Att elever och föräldrar är nöjda med verksamheten.  
 
Säkerställan  

Redovisning i december om antalet anmälda flickor och pojkar i kultur-
skolan åk 3-9 årligen.  
 
Rapport av framträdanden av kulturskolan under året redovisas i de-
cember för föregående läsår, uppdelat på flickor och pojkar.  
Föräldra- och elevenkät genomförs årligen och redovisas i april, uppde-
lat på flickor och pojkar.  
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Kommunstyrelsen 2016-10-25  14  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 252 Dnr 2016.159 869 
 
Svar på motion om ”Årets Gröna Guld” i Strömsunds kom-
mun 

Mats Gärd, centerpartiet, har i en motion den 16 april 2016, föreslagit föl-
jande: 
 
1. Kommunen tar initiativ till att instifta ett årligt ”Årets Gröna Guld” i 

Strömsunds kommun i samarbete med LRF:s kommungrupp. 
 
2. Företaget nomineras vidare till den årliga Guldgalan på regionnivå 

från vår kommun. 
 
Strömsunds Utvecklingsbolag har upprättat ett förslag till svar på mo-
tionen. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 196/2016 
 
Yrkande 

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

Motionen bifalls. 
 
_____ 
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Svar på motion om ”Årets Gröna Guld” i Strömsunds kom-
mun 

Mats Gärd, centerpartiet, har i en motion den 16 april 2016, förslagit föl-
jande: 
 
1. Kommunen tar initiativ till att instifta ett årligt ”Årets Gröna Guld” i 

Strömsunds kommun i samarbete med LRF:s kommungrupp. 
 
2. Företaget nomineras vidare till den årliga Guldgalan på regionnivå från 

vår kommun. 
 
Strömsunds Utvecklingsbolags styrelse ställer sig positiv till förslaget och 
instämmer i framförd motivering. Priset ”Årets Gröna Guld” som delas ut 
årligen på Guldgalan i Östersund är Länsförsäkringars eget pris. Alla kan 
på in och nominera kandidater där. Trots att Strömsund skulle utse en 
kandidat så är det fritt för någon att föreslå någon annan. 
 
Priset skulle dock med fördel kunna delas ut lokalt i kommunen på vår 
egen Älgguldgala. Flera företag skulle få rättmätig uppskattning samtidigt 
som en viktig näring får synas i sammanhanget. 
 
För att tilldela någon ett pris behövs kriterier att uppfylla i urvalsprocess-
en. 
 
Styrelsens förslag är att: 
 
1. LRF:s kommungrupp är ägare av priset. 
 
2. Kommungruppen tar fram lämpliga kriterier. 
 
3. Kommungruppen tar ut en vinnare varje år. 
 
4. SUAB tar in priset som ett ordinarie pris och ger plats för utdelning vid 

den årliga Älgguldgalan. 
 
5. Kommungruppen betalar vinnare samt respektives inträdesbiljett till 

Älgguldgalan. 
 
Motionen bifalls. 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-10-25  15  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 253 Dnr 2016.206 041 
 
Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2017, 
plan åren 2018 och 2019 

Förslag till budgetdokument 2017 samt plan 2018 och 2019 är upprättade. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 197/2016 
 
Yrkande 

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

Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2017, plan åren 2018 
och 2019 fastställs. Bilaga 
 
_____  
 
 
 
  

  



B A L A N S R Ä K N I N G
Utfall Rev.bud. Budget Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 308 500 367 700 388 200 407 700 427 200
Finansiella tillgångar 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 338 200 397 400 417 900 437 400 456 900

Fordringar 54 200 54 200 54 200 54 200 54 200
Kortfristiga placeringar 40 000 17 000 17 000 0 0
Likvida medel 86 800 31 700 1 900 -9 600 -36 800
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 181 000 102 900 73 100 44 600 17 400

SUMMA TILLGÅNGAR 519 200 500 300 491 000 482 000 474 300

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER
Eget kapital vid årets början 9 800 32 600 40 200 48 200 56 200
Årets förändring av eget kapital 22 800 7 500 8 000 8 000 8 100
EGET KAPITAL 32 600 40 100 48 200 56 200 64 300

Pensionsavsättning 244 800 223 300 209 900 200 900 193 100
Andra avsättningar 33 000 28 100 24 100 16 100 8 100
AVSÄTTNINGAR 277 800 251 400 234 000 217 000 201 200

Långfristiga skulder 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000
Kortfristiga skulder 189 800 189 800 189 800 189 800 189 800
SKULDER 208 800 208 800 208 800 208 800 208 800

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 519 200 500 300 491 000 482 000 474 300

Soliditet 6% 8% 10% 12% 14%

Borgensförbindelser 94 400 94 400 96 600 96 600 96 600



R E S U L T A T R Ä K N I N G
Utfall Rev.bud. Budget Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter 219 200 215 000 217 000 219 000 219 000
Verksamhetens kostnader -912 900 -936 600 -972 400 -977 300 -978 900
Avskrivningar -22 300 -23 000 -23 000 -24 000 -24 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -716 000 -744 600 -778 400 -782 300 -783 900

Skatteintäkter 466 900 494 000 515 000 538 000 561 000
Generella statsbidrag och utjämning 280 800 267 000 285 000 270 000 249 000
Finansiella intäkter 800 100 500 500 500
Finansiella kostnader -9 700 -9 000 -14 100 -18 200 -18 500
ÅRETS RESULTAT 22 800 7 500 8 000 8 000 8 100



K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S

Utfall Rev.bud. Budget Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat 22 800 7 500 8 000 8 000 8 100
Justering för avskrivningar 22 300 23 000 23 000 24 000 24 000
Justering för pensionsavsättning 5 300 4 700 4 200 8 900 10 800
Just. för ökning andra avsättningar 6 300 0 0 0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster som ingår i Årets resultat -2 100 0 0 0 0
Långfristigt inkomstförskott -100 -100 -100 -100 -100

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital 54 500 35 100 35 100 40 800 42 800

Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr. 10 600 0 0 0 0
Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder 19 200 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 84 300 35 100 35 100 40 800 42 800
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i fastigheter o inventarier -39 200 -62 200 -23 500 -23 500 -23 500
Investering i bredband -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Invest.bidrag fastigheter o inventarier 16 000 0 0 0 0
Försäljning av fastigheter o inventarier 400 0 0 0 0
Investering i aktier o andelar -5 700
Försäljning aktier o andelar 400 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -28 100 -82 200 -43 500 -43 500 -43 500
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utlåning
Upplåning
Minskning p g a överföring till pensionsstiftelse* -20 100 -10 100 0 0 0
Minskn p g a pensionsutbetalningar -19 000 -16 100 -17 500 -17 900 -18 500
Minskn p g a utbetalning andra avsättningar -4 600 -4 900 -4 000 -8 000 -8 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -43 700 -31 000 -21 400 -25 900 -26 500

Årets kassaflöde 12 500 -78 100 -29 800 -28 500 -27 200
Likvida medel vid årets början 114 300 126 800 48 700 18 900 -9 600
Likvida medel vid årets slut 126 800 48 700 18 900 -9 600 -36 800

Förändring i kassaflöde 12 500 -78 100 -29 800 -28 500 -27 200

*) Belopp exkl löneskatt 24,26%
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§ 261 Dnr 2016.327 041 

Utdebitering 2017 

Utdebiteringen för 2016 är 22:72 per skattekrona.  
 
Rambeslut för 2017 är tagen med en höjning av skattesatsen med 50 öre 
till 23:22 per skattekrona. 
 
Ekonomichefen föreslår att utdebiteringen för 2017 fastställs till 23:22 per 
skattekrona.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 207/2016 
 
Yrkanden 

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

 
* Catarina Espmark (M) yrkar att utdebiteringen 2017 blir oförändrad, 

enligt alliansens budgetförslag. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till eget 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Utdebiteringen för 2017 fastställs till 23:22 per skattekrona.  
 
Reservationer 

Göran Espmark (C), Nils-Bengt Nilsson (C), Catarina Espmark (M),  
Simon Högberg (M), Göran Edman (RD) och Hans Elmbjer (SD) reserve-
rar sig till förmån för Catarina Espmarks yrkande. 
 
_____  
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§ 262 Dnr 2016.328 600 
 
Begäran om tilläggsanslag 

Socialnämndens verksamhet har under 2016 drabbats av oförutsedda  
extra ordinära kostnader inom bland annat Personlig Assistans, Elev-
hemsplaceringar och Individ- och familjeomsorgen. En extra lönesatsning 
för undersköterskor i årets avtalsförhandlingar med Kommunal, överta-
gande av beredskap från Region Jämtland Härjedalen och extra administ-
rativ personal inom IFO har inneburit oförutsedda kostnader. 
 
Sammanställning extra ordinära kostnader 2016: 
 
• Nytt löneavtal Kommunal  1,5 mnkr 
• Personlig assistans   1,0 mnkr 
• Elevhemsplaceringar   1,5 mnkr 
• Placeringar Individ och familjeomsorgen  2,2 mnkr 
• Extra administrativ personal IFO  800 tkr 
• Övertagande av beredskap regionen  500 tkr 
• Verksamhetsresor dagverksamhet  350 tkr 
 
Socialnämnden beslutade den 22 september 2016, § 114, att hos kommun-
fullmäktige begära tilläggsanslag motsvarande det prognostiserade un-
derskottet per den 31 augusti på 4 578 000 kronor. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 208/2016 
 
Yrkande 

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

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås. 
 
2. Socialnämnden uppmanas att hålla sig inom befintlig budgetram 2016 

och se över möjligheter till omfördelning inom ramen. 
 

_____  
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Granskning av delårsrapport 2016 
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1 Sammanfattande bedömning 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-08-31. Uppdraget ingår 

som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2016. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett 

underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med 

lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 

som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning 

som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten 

behandlas. 

Resultatet för perioden jan – aug är 63,4 mnkr (21,1 mnkr), vilket är 42,3 mnkr 

högre än motsvarande period föregående år. I resultatet ingår det tillfälliga 

statsbidraget avseende flyktingar motsvarande 18,6 mnkr som redovisas som en 

jämförelsestörande post. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 11,4 mnkr. 

Kommunens bedömning i delårsrapporten är att balanskravet kommer att 

uppfyllas. 

Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed. 

Kommunen följer inte Lag om kommunal redovisning kap 5 § 4, Pensions-

utbetalningar. Kommunen redovisar pensionsförpliktelser av äldre ordning i 

balansräkningen i stället för som en upplysning utanför balansräkningen. Enligt 

kommunens egna beräkningar innebär den avvikande redovisningen att årets 

prognostiserade resultat blir 30,7 mnkr bättre än om redovisning skett enligt lag.  

Eftersom ovanstående fel är av betydande storlek bedömer vi att räkenskaperna inte 

ger en rättvisande bild och därför bör rättas innan rapporten behandlas av 

fullmäktige. 

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av 

kommunens materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Kommunen har inte 

anpassat redovisningen utifrån detta krav men detta arbete kommer att genomföras 

under hösten 2016. Effekten på resultat- och balansräkning med anledning av att 

kommunen inte övergått till komponentavskrivning har inte låtit sig göras inom 

ramen för denna granskning. 

Finansiella mål  
Som målen formulerats och med stöd av kommunstyrelsens utvärdering bedömer vi 

att utfallen i delårsrapporten är förenliga med två/tre av fullmäktiges mål för god 

ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv. 

Verksamhetsmål 
Vår översiktliga granskning visar på att måluppfyllelsen avseende verksamheten är 

förenlig med ett av de av fullmäktige fastställda målen i budget 2016. 

4



Granskning av delårsrapport 2016 

Oktober 2016 
Strömsunds kommun 2 av 8 
PwC 

 

2 Inledning  

2.1 Bakgrund 

Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst 

en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten 

från årets början.  

KL 9 kap 9 a §  

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § 

skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål 

fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas 

delårsrapporten och årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska 

resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på 

följande revisionsfrågor. 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 

finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 

målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv 

för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. 

Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen 

för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte 

varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan 

förekomma. 

2.3 Revisionskriterier 

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 

20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god 

redovisningssed i övrigt 

 Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning 
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2.4 Metod 

Granskningen har utförts genom: 

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 Analys av relevanta dokument 

 Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per  

2016-08-31 samt av resultatprognosen för året 

 Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs 

för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda 

målen 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan 

mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än 

på substansgranskning.  

Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret. 

6



Granskning av delårsrapport 2016 

Oktober 2016 
Strömsunds kommun 4 av 8 
PwC 

 

3 Granskningsresultat 

3.1 Allmänna iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för 

perioden uppgår till +63,4 mnkr.  

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, ba-

lansräkning och kassaflödesanalys (inte ett krav enligt RKR rek 22). Någon 

sammanställd redovisning har inte upprättas i delårsrapporten vilket inte är ett 

krav om företagens samlade omsättning eller balansomslutning inte uppgår till 30 

% eller mer av koncernens. Däremot redovisas de helägda bolagens prognoser för 

helåret.  

Förvaltningsberättelsen motsvarar de krav som ställs i RKR rek 22. Den verbala 

delen av kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet kan 

dock förbättras. 

Bedömning 

Delårsrapportens innehåll bedöms motsvara rekommendationens krav på innehåll.  

3.2 Rättvisande räkenskaper och god 
redovisningssed 

Vi har granskat ett urval poster, bl.a. avseende periodiseringar som är gjorda i 

samband med delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har 

periodiserats korrekt med följande undantag: 

Kommunen följer inte Lag om kommunal redovisning kap 5 § 4, Pensions-

utbetalningar. Kommunen redovisar pensionsförpliktelser av äldre ordning i 

balansräkningen i stället för som en upplysning utanför balansräkningen. Enligt 

kommunens egna beräkningar innebär den avvikande redovisningen att årets 

prognostiserade resultat blir 30,7 mnkr bättre än om redovisning skett enligt lag. 

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av 

kommunens materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Kommunen har inte 

anpassat redovisningen utifrån detta krav. Enligt ekonomiavdelningen kommer 

övergången till komponentavskrivning att genomföras avseende 2016 års  

investeringar under hösten. Komponentindelning av tidigare investeringar kommer 

att genomföras och vara i fas från och med 2017.  Effekten på resultat- och 

balansräkning med anledning av att kommunen inte övergått till 

komponentavskrivning har inte låtit sig göras inom ramen för denna granskning. 

Kommunen har inte heller gjort någon egen bedömning. 

Bedömning 

 I vår granskning har det framkommit att kommunens delårsrapport inte är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Eftersom de 

fel som rör pensionsredovisningen är av betydande storlek bedömer vi att 
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räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och därför bör rättas innan de behandlas 

av fullmäktige.  

Till årsredovisningen bör kommunen ha anpassat redovisningen utifrån RKR 11.4 

gällande komponentavskrivning. 

I övrigt har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att 

kommunens delårsrapport är behäftad med fel som innebär väsentliga avvikelser 

från lagens krav eller god redovisningssed. 

3.3 Resultatanalys 

Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, +11,4 mnkr, vilket är 3,9 mnkr 

bättre än budgeterat. Avvikelsen beror på: 

 Verksamhetens nettokostnad avviker med - 18,4 mnkr mot budget. 

 Skatteintäkter och statsbidrag förväntas totalt sett bli 19,9 mnkr bättre än 

budgeterat; skatteintäkterna är 17 mnkr sämre än budget medan generella 

statsbidrag är 36,9 mnkr bättre än budgeterat. Framförallt beror det på det 

tillfälliga statsbidraget avseende mottagning av flyktingar men även på 

ökade intäkter i inkomstutjämningen.  

 Finansnettot ligger i prognosen 2,4 mnkr bättre än budgeterat, framförallt 

de finansiella kostnaderna förväntas bli lägre än budget. 

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2016, prognos 

för utfallet för året samt avvikelsen mot budget.  

Utfall

delår 2016 

Verksamhetens intäkter 134 188 219 4

Verksamhetens kostnader -587 -627 -960 -23

Avskrivningar -15 -14 -22 1
Verksamhetens 

nettokostnader
-468 -453 -763 -18

Skatteintäkter 311 318 477 -17

Generella statsbidrag och 

utjämning
185 203 304 37

Finansiella intäkter 1 1 1 1

Finansiella kostnader -8 -5 -7 2

Årets resultat 21 63 11 4

Resultaträkning mnkr
Utfall 

delår 2015

Prognos 

2016

Avvikelse 

mot 

budget

 

Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 11,3 mnkr enligt 

prognosen för helåret. Det är stor skillnad mellan det resultat som redovisas i 

delårsrapporten jämfört med helårsprognosen, 63,4 mnkr jämfört med 11,4 mnkr. 

Till viss del förklaras detta av att semesterlöneskulden förbättrar resultatet i 

delårsrapporten med 9 mnkr och att kostnader som är hänförliga till det tillfälliga 

statsbidraget avseende flyktingar kommer att upparbetas under senare delen av 

året. I övrigt lämnas inga förklaringar. 

Ovanstående tabell bygger på en redovisning som avviker från lagens bestämmelser 

om pensionsredovisning. Om man vill jämföra sig med andra kommuner och även 
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för att göra en korrekt balanskravsavstämning krävs att resultaträkningen 

omräknas i enlighet med den sk. blandmodellen enligt tabell nedan. 

 

Balanskravsresultatet enligt blandmodellen, dvs. resultatet efter balanskravs-

justeringar uppgår till -19,3 mnkr. Kommunen kan därefter åberopa synnerliga skäl 

avseende överföring till pensionsstiftelse motsvarande 12,5 mnkr vilket innebär att 

resultat att återställa prognostiseras (enligt KRL 4 kap 3 a §) till -6,8 mnkr. Vi 

bedömer därför att kommunfullmäktige kommer att behöva upprätta en plan för 

återställande av underskottet under de kommande tre år alternativt åberopa 

synnerliga skäl eller disponera resultatutjämningsreserven (enligt KL 8 kap 4, 5 a, 5 

b § §) för att efterleva balanskravet.  

Vi delar därför inte kommunstyrelsens uppfattning om att det sk. balanskravs-

resultatet uppgår till +11,3 mnkr. 

 

3.4 Nämndernas budgetuppföljning och 
prognos 

Budget

Kommunstyrelse 212,6 206,1 6,5

Miljö- och byggnämnd 4,6 4,4 0,2

Barn-, kultur och utbildningsnämnd 230,5 231,4 -0,8

Socialnämnd 303,1 307 ,7 -4,6

Närvårdsnämnd 21,7 22,0 -0,2

Överförmyndaren 2,3 2,3 0,0

Revision 0,8 0,8 0,0

KF:s pott balanskrav 2,8

Sum m a näm nderna 7 7 5,6 7 7 4,8 3,8

Driftredovisning per näm nd, 

m nkr

Prognos 

helår

Budget 

avvikelse
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Socialnämnden budgetavvikelse uppgår till -4,6 mnkr. Avvikelsen förklaras av bl.a. 

obudgeterade elevhemsplaceringar, externa assistansuppdrag samt högre kostnader 

inom äldreomsorgen. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden redovisar en mindre 

budgetavvikelse, -0,8 mnkr, som kan hänföras till förskolans verksamhet. 

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse motsvarande 6,5 mnkr. 

Avvikelse återfinns både inom den politiska verksamheten och inom 

kommunledningsförvaltningen. 

3.5 God ekonomisk hushållning 

Kommunstyrelsen utvärderar i sin delårsrapport fullmäktiges mål för god 

ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet i förvaltningsberättelsen 

(orubricerat) och för verksamhetsperspektivet i avsnittet ”Redovisning av mål” 

(under rubriken Teknik och serviceförvaltningen samt socialnämnden). Enligt 

rekommendation 22 ska det i förvaltningsberättelsen lämnas en ”samlad 

bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att kunna 

uppnås” vilket bör beaktas kommande år. 

3.5.1 Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 

som fastställts i budget 2016: 

Finansiellt m ål, fastställt av  

fullm äktige i budget 2016
Prognos 2016 Måluppfy llelse, kom m unens bedöm ning

Resultat –  ska uppgå till 1  % av  

skatteintäkter och statsbidrag eller 

7 ,5 mnkr.

Resultat – resultatet efter 

andra tertialet uppgår till 63,4 

mnkr och prognosen för 

helåret landar på 11 ,4 mnkr. 

Balanskravsresultatet uppgår 

till 11 ,3 mnkr

Ja.

Investeringar max 22 mnkr 2016, 

10 årigt genomsnitt: 20,6 mnkr 

(exkl bredbandsinvesteringar)

21,5 mnkr i 10-årigt 

genomsnitt.
Nej

Pensionsstiftelse 12,5 mnkr Avsättning 12,5 mnkr. Ja.

 

Kommunstyrelsen bedömer att två av målen kommer att nås.  

Bedömning 

Som målen formulerats och med stöd av kommunstyrelsens utvärdering bedömer vi 

att utfallen i delårsrapporten är förenliga med två av fullmäktiges mål för god 

ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv. 

3.5.2 Mål för verksamheten 

Fullmäktige har i budget fastställt mål för god ekonomisk hushållning i ett 

verksamhetsperspektiv som utvärderas i delårsrapporten:  

Den förvaltade ytan ska minska - Målet är inte uppfyllt per augusti, 

prognosen är dock att målet uppfylls då flera förhyrda lokaler är uppsagda och 

förslag till försäljningar kommer att lämnas under oktober. 
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Organisationsförändringar inom kostverksamheten ska vara 

genomförda så att likvärdig produktion och service utförs i samtliga 

kommundelar, ett tillagningskök per ort ska finnas- Målet är delvis 

uppfyllt. Ingen prognos lämnas. 

Respektive verksamhet analyserar resursfördelningen inom sitt 

ansvarsområde – socialnämnden har redovisat nyckeltal för hemtjänsten men 

någon analys av nyckeltalen eller bedömning avseende måluppfyllelse lämnas inte. 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar på att måluppfyllelsen avseende verksamhetsmål 

för god ekonomisk hushållning är förenligt med ett av fullmäktiges fastställda mål i 

budget 2016.  

 

 

 

 

 

 
2016-10-07 

 

__________________________ ___________________________  
Anneth Nyqvist                Linda Marklund 
Projektledare     Uppdragsledare 
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§ 25 Revidering av avgift tillståndsprövning hantering av explosiv vara. 
 
Direktions beslut 

Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktion uppdrar åt respektive medlemskommuns fullmäktige 
att fastställa ny presentation av avgifterna för tillståndsprövning hantering av explosiv vara enligt 
förslag i bilaga 2.  
 
Underlag för beslut  

 Tjänstemannaförslag, daterat 2016-07-17. 
 Befintlig presentation av avgifterna – Bilaga 1. 
 Förslag på ny presentation av avgifterna – Bilaga 2. 

 
Bakgrund 

När lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor trädde ikraft 2010 var en av 
förändringarna i lagen att kommunerna övertog polismyndigheternas uppgifter när det gällde 
tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor. Kommunerna fick också själva besluta var inom 
kommunen dessa frågor skulle hanteras och för kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, 
Ragunda, Strömsund och Östersund blev Jämtlands Räddningstjänstförbund tillstånds- och 
tillsynsmyndighet. 
 
Då Jämtlands Räddningstjänstförbund i samband med detta tog fram blanketter, beslutsmallar och 
dylikt utgick vi (liksom majoriteten av Sveriges kommuner/räddningstjänster) från förlagor som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hade tagit fram. I dessa förlagor förekom 
begreppen ”förvärv” och ”handel”. Dessa begrepp finns dock inte dagens lagstiftning utan hade 
hämtats från äldre blanketter och beslutsmallar från Polismyndigheten. Att dessa två begrepp 
olyckligtvis hade smugit sig in i MSBs förlagor uppmärksammades för något år sedan och MSB 
uppdaterade då sitt material. Jämtlands Räddningstjänstförbund valde dock att inte förändra sina 
underlag vid denna tidpunkt då en förändring av underlagen innebär ett visst arbete och att det i 
närtid förväntades komma en ny föreskrift som även den skulle innebära att uppdateringar skulle 
behöva göras. 
 
Ovan nämna föreskrift, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering 
av explosiva varor (MSBFS 2016:3), trädde i kraft 1 juni 2016. I samband med att information, 
blanketter, beslutsmallar m.m. uppdaterades p.g.a. ändringarna i denna föreskrift togs även 
begreppen ”förvärv” och ”handel” bort och ersattes med ”användning” och ”saluföring/överlåtelse” 
vilka är de begrepp som MSB förordar och de definitioner som även finns i lagstiftning.  
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§ 25 Revidering av avgift tillståndsprövning hantering av explosiv vara - forts. 
 
För att genomgående få samma nomenklatur i allt material behöver dock även presentationen av 
avgiften revideras. Det handlar inte om en förändring av själva taxan (900 kr/timma) utan endast om 
en revidering av typärenden (d.v.s. ärenden där tidsåtgången för handläggning i normalfallet är 
känt) med avseende på begrepp och utformning. Begreppet ”handel” ersätts mer eller mindre rakt 
av med ”saluföring/överlåtelse” men mellan ”förvärv” och ”användning” kan inte likamedstecken 
sättas på samma sätt och detta innebär att ett antal typärenden föreslås tillkomma för att täcka in de 
ärendetyper som i normalfallet hanteras. Skrivningen om övriga och speciella fall föreslås också 
finnas kvar även om denna möjlighet till annan avgift än de i typärendena nyttjas mycket sparsamt.  
 
Nuvarande presentation av avgifterna återfinns i Bilaga 1 och förslag till ny presentation av 
avgifterna finns i Bilaga 2.  
 
Då en förändring av nomenklaturen inom ramen för lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) skett behöver presentationen av avgifterna för tillståndsprövning hantering av explosiv 
vara revideras. Detta så att benämningarna som används där stämmer överens med de benämningar 
som finns i lag, förordning, föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av lagen och 
förordningen samt räddningstjänstens blanketter, beslut och dylikt. Revideringen handlar inte om 
någon förändring av själva taxan (900 kr/timma) utan endast om en förändring i presentationen av 
olika typärenden. 
 
Då beslut om avgifter och taxor som rör Jämtlands Räddningstjänstförbund ska fattas av respektive 
kommuns fullmäktige behöver ärendet efter beslut i direktionen behandlas vidare där. 
 
Den nya presentationen föreslås kunna tas i bruk 1 december 2016. 
_____ 
Utdrag till Bergs-, Bräcke-, Härjedalens-, Krokoms-, Ragunda-, Strömsunds- och Östersunds 
kommun 
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”Medborgarförslag”. 
Ett Trevligare Centrum. 
Jag tycker det är lite tråkigt att det torg/centrum vi har i Strömsund, är en parkeringsplats.  
Jag skulle vilja se att vi får ett modernt torg/centrum som det ser ut i övriga städer och samhällen  
 
Ett Vattudalstorg som en trevlig mötesplats där folk träffas, där det är liv och rörelse, där det är, 
soffor, bänkar, fontän, blommor, träd, försäljning, uteservering. Och ibland uppvisningar och 
uppträdanden, 
 
Att parkeringsplatsen på Vattudalstorget byter plats med fontänparken och Parken blir en 
parkeringsplats liknande den parkering som finns vid "Uno-X".  
Att stolparna som står mot "Simonsonshuset" flyttas ner så det gränsar av och stänger av för trafik 
mot den körfältet. Att den "högra körfilen" finns kvar så att det går att köra ut mot Tobaksaffären 
och mot Apoteket., resten av Torget "spärras av" med stolpar eller annat så bilar inte kan köra in på 
torget. De parkeringsplatser som finns mot "Hörnethuset" kan användas till handikappsparkeringar. 
 
Detta skulle göra att Simonssons skulle kunna flytta sin uteservering/cafeteria på framsidan. 
Soffor, bänkar, blomsterlådor, fontän, träd, skulle göra det till ett trevligt och levande 
Torg/Strömsunds Centrum, detta skulle också öppna för mer "torghandel" och "matförsäljning".    
Att man flyttar över det som går från fontänparken till Vattudalstorget, det skulle också göra att ytan 
utanför Coop, passar in ännu bättre, och torget känns större.   
 
Att parkeringsplatsen hamnar i "fontänparken" är dock ett rimligt gångavstånd till samtliga butiker i 
Stömsund  
Mvh 
Sölve Lundin 
 
(Bilder på Torg) 
 

16



 
 
 

 
 

17



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Karta) 
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