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Flyktingmedlen, det extra statsbidraget 2015/2016, 

gav Strömsunds kommun 30 miljoner kronor. Tack vare 

tillskottet har vi bland annat infört ungdomsanställningar, 

förstärkt arbetsmarknadsenheten, utökat antalet sommar-

jobb för skolungdom, gett bidrag till de kommunanställda 

som studerar till förskollärare och tillfört extra resurser till 

skolverksamheten. Vi har även rustat upp gator i Strömsund 

och Hammerdal och gett bidrag till konstgräsplan i Kyrktåsjö.

Under 2017 får Strömsunds kommun cirka 20 miljoner 

kronor i extra statsbidrag från de så kallade Välfärdsmiljar-

derna. Det ger oss möjlighet att fortsätta med de insatser 

som vi såg gav bra resultat under förra året. 

Vi höjer den kommunala skatten med 50 öre i år. Anled-

ningen är att vi under en längre tid sett att skatteintäkterna 

och statsbidragen inte hållit samma takt som kostnadsut-

vecklingen. För att kunna upprätthålla kvaliteten, fortsätta 

utveckla verksamheterna och ge god service till kommun-

invånarna höjer vi därför den kommunala skattesatsen. Det 

utökar vår budgetram med 10 miljoner kronor.

Det ökade antalet nyanlända flyktingar från 2015 ska-

pade stora utmaningar under 2016. Inte minst har vi upplevt 

ett högt tryck inom förskoleverksamheten. Vi har öppnat 

nya förskolor i Strömsund, Rossön och Hoting. 

I januari 2017 presenterade Landsbygdskommittén sitt 

slutbetänkande. Det innehåller 75 förslag till åtgärder för att 

gynna små kommuner på landsbygden. Flera av förslagen är 

riktade till 23 kommuner som har särskilda behov av insatser, 

däribland vår kommun. Ett av förslagen är sänkt arbetsgivar-

avgift och nedskrivning av studielån för dem som 

bor i kommunen. Ett välkommet förslag som 

skapar framtidstro och en sammanhållen 

landsbygdspolitik för tillväxt i hela Sverige.

Vi införde ett nytt skoterreglerings-

område i Frostviken förra året och 

invigde en ny ungdomsmottag-

ning i Strömsund, i samarbete 

med Region Jämtland Härjedalen. 

I februari 2017 återinvigde vi Saga 

och i höst inviger vi den nya sporthal-

len i Strömsund. Välkomna satsningar 

i vår kommun. 
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Susanne Hansson (S)

  Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Fortsatt god ekonomisk 
hushållning

Motverka ungdoms- 
arbetslöshet

Utveckling av  
framtidens skola

Fortsatt satsning på arbets-
miljö- och folkhälsofrågor

>

Utvecklad samverkan  
med näringslivet

>

Attraktiv kommun   
med hög livskvalitet

>

>

>

>

  Politiska prioriteringar för 2016

Utvecklad dialog med  
kommuninvånarna

>

Integration av nya  
kommuninvånare

>

Ökad jämställdhet  
och tillgänglighet 

>

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2015 ett antal övergripande mål för kommunen:
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Dygnet runt och året runt arbetar medarbetarna i vår 

vidsträckta kommun med samhällsuppdraget i centrum. 

Det har på många sätt bidragit till ett rikare liv för alla som 

bor, besöker och arbetar i vår kommun. Ni som bor i kom-

munen kommer ofta i kontakt med våra verksamheter. 

Att ha en fortsatt 

god ekonomisk hus-

hållning utifrån de 

finansiella målen, är 

en stor utmaning. 

Det blir allt viktigare 

att välkomna nya 

idéer och arbets-

sätt som kan leda 

till smarta lösningar i våra verksamheter. Det ska gagna 

våra kommuninvånare samtidigt som det kan skapa 

spännande arbetsplatser. Att samverka med andra är 

viktigt, det kan i många fall ge kostnadseffektivitet och 

samtidigt bra kvalitet.

Strömsunds kommun vill vara en god och även attraktiv 

arbetsgivare. Under året ska de bästa idéerna samlas i en 

personalförsörjningsplan där vi ska beskriva kommunens 

framtida rekryteringsstrategi. Ett hälsofrämjande ledar-

skap i kommunförvaltningen ser vi som en framgångs-

faktor. Därför startar ett ledarprogram upp under våren 

2017. Det kommer att löpa under åtminstone ett par år, 

och delar av programmet omfattar samtliga medarbetare.

Anneli Svensson

Strömsunds kommun redovisade ett resultat på plus 51 

miljoner kronor för 2016, året då många och stora statsbidrag 

betalades ut till kommunen. Vårt avtal med Migrationsverket 

för mottagandet av ensamkommande barn och unga bidrog 

med +31 mnkr. 

Den största investeringen under året är den nya sporthallen 

i Strömsund. Medel har även gått till upprustning av befintlig 

sporthall och Saga, två nya förskoleavdelningar, byte av väg-

belysningsarmatur och fortsatt fiberutbyggnad.

2012: 15

2013: 27

2014: 29

2016: 26

>

>

  Årets resultat och investeringar   Kommundirektören har ordet

”Det blir allt viktigare att väl-

komna nya idéer och arbets-

sätt som kan leda till smarta 

lösningar i våra verksamheter.

Investeringar, mnkr
kommunal verksamhet

Årets resultat, mnkr

2012 2013 2014  2015 2016

29

-1

25

23

2015: 19

51
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  Kvinnor  Män  Totalt     Kommun  Riket

0–19 år 1 129   1 180   2 309  19% 22%

20–64 år  2 795   3 302  6 097  52% 58%

65 år och äldre 1 730   1 673   3 403  29% 20%

Totalt 5 654  6 155  11 809 100% 100%

Årets resultat, mnkr

Årets resultat, kr/invånare

Eget kapital, mnkr

Eget kapital, kr/invånare

Nettoinvesteringar, mnkr

Nettoinvesteringar, kr/invånare

Pensionsskuld, kr/invånare         

Borgensåtagande, kr/invånare

Förpliktelsebelopp,
skulder+pensioner+borgen, kr/invånare

Soliditet inkl pensionsskuld

Total skuld- och avsättningsgrad

Nettokostnadsandel

Kommunal skattesats  

  2016  2015  2014    

        51 23     25  

  4 336  1 947 2 096  

        84 33    10  

  7 105  2 783  825  

        55 29    29  

  4 628  2 435 2 442  

18 122  29 902   

  8 045  8 026 8 060  

46 913  49 607   

    15%  6%    2% 

    85% 94%   98%  

    93%   97% 97%  

  22,72  22,72* 23,07  

48 791

23 466

Källa: SCB 161231

 Kvinnor          Män

0–18 år 10 20  

19–25 år  5 1 

26+ 13 24 

Totalt 28 45 

Siffrorna inkluderar inte ensamkommande flyktingbarn. 

Tre år i siffror

  Vår befolkning 2016      Våra nyanlända 2016  
K
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* Kommunerna i länet har skatteväxlat 35 öre för kollektivtrafiken till Region Jämtland Härjedalen.
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Som första kommun i länet 
satsade Strömsund på kampanjen 
Blås Grönt förra sommaren. En 
tävling där ungdomar mellan 13 
och 18 år sporrades att undvika 
alkohol genom att blåsa grönt och 
ha chans att vinna fina priser.

– Det här är en kampanj som 
ska lyfta fram och uppmärksamma 
de som väljer att inte dricka. Det 
är samtidigt en tävling där det ligger fina priser i potten. Engagemanget 
är väldigt stort och företagarna är otroliga på att ställa upp. Ett 40-tal är 
med och skänker priser, säger Birgitta Moen, drogförebyggande samord-
nare och Magdalena Sannemo, ungdomskonsulent. 

Kommunen först i länet med ny kampanj

Hoting – första tätort att få fiberbredband

>

>

  Några händelser från året som gått

I juni blev Hoting första tätort i 
kommunen att få fiberbredband i den 
stora fibersatsningen. Målet är att alla 
samhällen och byar ska ha tillgång 
till bredband i någon form senast år 
2020. Tidigare under 2016 fick Lorås 

fiber. På tur 
står Tullings-
ås, Näsvik en, 
Hammerdal 
och Ström-
sund.

Under året invigde kommun-
en både ett samiskt rum på 
Vattudalsskolan i Strömsund och 
en samisk torvkåta på Ströms 
hembygdsgård. I det samiska 
rummet sker merparten av den 
samiska undervisningen, rum-
met förstärker på ett bra sätt 
språket, kulturen och traditionen 
för de elever som läser samiska i 
kommunen. 

>

Enklare att lämna skrotbilar
 Under 2016 har miljö- och 

byggavdelningen lagt ned 
mycket arbete på olika insatser 
för att minska antalet skrotbilar. 
Två nya mottagningsställen för 
skrotbilar har öppnat på återvin-
ningscentralerna i Strömsund och 
Gäddede. Det sker i samarbete 
med företaget Bilretur.

–  Nu hoppas vi att fler skrot-
bilar hamnar där de ska, säger 
Annika Berglund, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör.

>

Invigning av 
torvkåta och samiskt rum

> > Snart kan ett utökat nordiskt 
polissamarbete bli verklighet. 
Det står klart sedan inrikesmi-
nister Anders Ygeman i februari 
2016 beslutade att lämna in ett 
nytt lagförslag som innebär att 
poliserna i de nordiska grann-
länderna ska ha rätt till myndig-
hetsutövning i varandras länder. 
Detta är en betydelsefull fråga för 
landsbygden som Regionprojekt 
Vaajma och Strömsunds kommun 
drivit under flera år. 

– Det känns fantastiskt att 
arbetet gett resultat, säger kom-
munalrådet Göran Bergström, (S).

Nytt lagförslag under-
lättar för polisen

Under vecka fem deltog 160 elev-
er på Bredgårdsskolan i Strömsund 
i en skidutmaning. De utmanade 
också övriga låg- och mellan- 
stadieskolor i kommunen att åka 
så mycket skidor som möjligt under 
fem dagar. Tanken med utmaningen 
var att inspirera och locka eleverna 
till att vara ute mycket och röra på 
sig för att öka sin hälsa. 

Rolig skidutmaning
>
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             Härifrån kom kommunens pengar 2016                                    Så är pengarna fördelade 2016

t

Skatt och kommunal-
ekonomisk utjämning

Taxor och avgifter,  
exempelvis barnom-
sorg, vård, vatten och 
avlopp.

Bidrag,  
exempelvis statsbidrag, 
EU-bidrag.

Försäljning,  
exempelvis utbildningar 
av elever från andra 
kommuner.

Övriga intäkter,  
exempelvis hyror.

1 069 miljoner 
kronor

73 %

17 %

3 %

2 %

5 %

Obligatoriska: Till exempel byggfrå-
gor, förskola, skola, bibliotek, omsorg 
om äldre och funktionsnedsatta, avfall, 
vatten och avlopp. 

Frivilliga: Till exempel  
näringslivsutveckling, 
kultur och fritid, turism.

Kommunen har både obligatoriska och frivilliga uppgifter

Fotnot: Illustrationen visar kommunens nettokostnader inklusive interna poster.

Kommunstyrelsen övrig verksamhet 7%
Räddningstjänst, näringsliv, säkerhetssamordning med mera.

Vård- och social- 
förvaltning 42% 
Äldreomsorg, socialtjänst, 
omsorg om funktionsned-
satta med mera.

Övrig verksamhet 3%
Politisk verksamhet 1%
Strömsund turism 0,5%
Miljö- och byggavdelning 0,5%
Avsättningar (för framtida åtaganden) 1%

Teknik- och serviceförvaltning 6% 
Förvaltning av fastigheter, avfall, vatten, av-

lopp, kostverksamhet, IT, färdtjänst med mera.Närvård Frostviken 3% 
Hälsocentral, ambulans,  
äldreomsorg med mera.

Kultur- och fritidsavdelning 2% 
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             Härifrån kom kommunens pengar 2016                                 Kostnad i kronor per invånare 2015

t

Kommunstyrelsen övrig verksamhet 7%
Räddningstjänst, näringsliv, säkerhetssamordning med mera.

Kommunledningsförvaltning 3% 
Ekonomi, personal, kansli med mera.

Framtids- och utvecklings-
förvaltning 6% 
Gymnasieskola, vuxenutbildning, 
integration, EU-projekt med mera.

Barn-, kultur- och 
utbildningsförvaltning 
28% 
Förskola, grundskola,  
skolbarnomsorg med mera.

Förskola och skolbarnomsorg

Utbildning

Individ- och familjeomsorg

Äldreomsorg

Kultur och fritid

Infrastruktur, skydd med mera

6 906 

18 615

4 294

20 367

2 100

6 118

7 987

17 126

3 697

13 868

2 744

4 375

Medel- 
kommun

Strömsunds
kommun

Källa: Kolada 2015. Ta del av fler jämförelser på www.stromsund.se

Antal invånare 2015

Befolkningsförändring 2011 till 2015

Andel utrikes födda, 0–19 år

Andel utrikes födda, vuxna

AndeI invånare med eftergymnasial  
utbildning, 25–64 år

Andel elever i årskurs 9 som  
uppnått kunskapskraven i alla ämnen

Andel gymnasieelever med examen 
eller slutbevis inom tre år (hemkommun)

  Strömsunds kommun i jämförelse 2015

Mediannettoinkomst, kronor/invånare 20+

Skatteintäkt, kronor/ invånare

Kommun 
totalt

Män

6 084

-3%

13%

12%

17%

69%

69%

197 796

–

Kvinnor

5 628

-5%

11%

14%

33%

65%

70%

170 082

–

Medel-
kommun

11 712

-4%

12%

13%

24%

67%

70%

183 453

39 866

33 969

2%

10%

16%

33%

75%

72%

212 549

40 779
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Politiker är uppdragsgivare
De är ansvariga för den kommunala 
servicen. Politikerna anger inriktningen 
för kommunens verksamheter – de 
bestämmer vad som ska göras, var 
och när. De beslutar om reglementen, 
förordningar, policyer och riktlinjer. 

Tjänstemän är verkställare 
De bestämmer hur ett politiskt beslut 
ska verkställas och av vem. De hanterar 
frågor om ekonomi, kvalitet, planering 
och arbetsledning. De tar fram under-
lag för politiska beslut. Tjänstemännen 
redovisar tillbaka till politikerna. 

Skillnaden mellan politiker och tjänstemän

  Organisationsschema   

Socialdemokraterna, 17

Gruppledare:  
Susanne Hansson

9 kvinnor, 8 män 

Centerpartiet, 5

Gruppledare:  
Göran Espmark

1 kvinna, 4 män

Moderaterna, 4

Gruppledare:  
Simon Högberg

2 kvinnor, 2 män

Rättvis demokrati, 2

Gruppledare:  
Göran Edman

1 kvinna, 1 man

Vänsterpartiet, 3

Gruppledare:  
Peter Frost

1 kvinna, 2 män

Sverigedemokraterna, 3

Gruppledare:  
Lars Gustavsson

3 män

 
Miljöpartiet, 1

Gruppledare:  
Greger Rönnqvist

1 man

Totalt: 35 st 
14 kvinnor (40%) 
21 män (60%)

Kommunfullmäktige  
2015–2018:

  Mandatfördelning

Kommunfullmäktige    Revision

Kommunalförbund 
Jämtlands  

Räddningstjänstförbund

Kommunstyrelse

Socialnämnd Vård- och
socialförvaltning

Miljö- och 
byggnämnd

Miljö- och bygg-
avdelning

Framtids- och  
utvecklingsförvaltning

Teknik- och  
serviceförvaltning

Strömsund turism

Barn-, kultur- och 
utbildningsnämnd

Barn-, kultur- och  
utbildningsförvaltning 

Kultur- och  
fritidsavdelning

Gemensam nämnd 
för närvård Frostviken

Kommunala bolag

Jämtlandsvärme AB

Strömsunds hyresbostäder AB

Strömsunds utvecklingsbolag AB

Kommundirektör

Valnämnd

Överförmyndaren

Närvård Frostviken

Kommunlednings- 
förvaltning



Uppdrag: Att förutom den politiska verksamheten ansvara 

för räddningstjänst, näringsliv och kommunens säkerhets-

samordning. Ska även samarbeta med länets gemensamma 

upphandlingskontor.

Vår arbetsmarknads-

enhet, med bas på Jobb-

center  i Strömsund, har 

utökat med ytterligare 

verksamheter vilket är 

positivt. Det gör att 

fler personer kan få 

stöd och hjälp att komma in på praktik, utbildning eller på 

arbetsmarknaden. Bemanningen, enheten som hjälper till 

med vikarierekrytering, bistår nu både vård- och socialför-

valtningen och alla förskolor i kommunen med hjälp att hitta 

vikarier. För att hänga med i utvecklingen och underlätta 

på flera av våra kommunala enheter har vi infört betalning 

med swish. 

Uppdrag: Att vara kommunstyrelsens tjänstemannastab och 

ledningsstöd. Förvaltningen hjälper till att leda, samordna 

och följa upp verksamheten i nämnder, förvaltningar och 

bolag samt verkställer och genomför kommunstyrelsens 

beslut. Att stötta kommunstyrelsen i frågor som rör demo-

krati, tillgänglighet och säkerhet samt vid kriser ingår också. 

Förvaltningen är kommunens centrala administration där 

kansli, personal, löner och ekonomi ingår. 

Under året har vi asfalterat gator i Hammerdal och Ström-

sund. Vi har även kunnat byta fönster på Gula skolan och 

renoverat matsalen på Vattudalsskolan i Strömsund. Vi såg 

även över utemiljön vid Bredgårdsskolan. I Backe målade vi 

om skolan. Förvaltningen har 

köpt en ny sopbil, den gör vår 

sophämtning mer effektiv. 

För att förbättra servicen till 

invånarna tog vår kundtjänst 

över en del  uppgifter un-

der året. 

Uppdrag: Att sköta  drift och underhåll av kommun ens 

fastigheter, va-anläggningar, gator, vägar och parker. Göra 

utredningar, projektering och upphandling samt genomföra 

ny-, om- och tillbyggnad av kommunens fastigheter och 

anläggningar. Förvalta kommunens skog, ansvara för teknisk 

beredskap samt köpa och sälja fastigheter. Ett viktigt upp-

drag är även åtgärder för bostadsanpassning. Förvaltningen 

ansvarar för försäkringsavtal, lokalvård, kostverksamhet, 

färdtjänstärenden, reception/kundtjänst och IT. 

Kommunen tog emot 73 nyanlända under året, den 

stora mottagningen gav oss många positiva utmaningar. Vi  

startade till exempel upp SFI-undervisning även i Backe och 

Hjalmar Strömerskolan sjösatte ett nytt arbetssätt för att 

göra individuella anpassningar utifrån elevernas kunskaper 

och skolbakgrund. 

Gymnasieskolan har haft många 

internationella samarbeten och 

elevutbyten och all personal har 

fått kompetensutveckling. Skyt-

tegymnasiet fyllde 35 under året, 

det uppmärksammade vi under 

en helg i maj. Vi har arbetat mål-

medvetet med uppsökande verksamhet för att marknadsföra 

våra olika vuxenutbildningar. 

Uppdrag: Ansvara för att utveckla kommunen och dess med-
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>

>

Teknik och service

Kommunledning 

>
Framtid och utveckling 

Kommunstyrelsen

Grodis, Skyttegymnasiets 

egen maskot.

  Verksamheterna om året som gått 

Verksamheten på Jobbcenter i Strömsund 

har utökat under året. 

Kommunens nya fina sopbil. 



borgare. Samordna satsningar på kompetenshöjning, tillväxt 

och samhällsutveckling. Ansvara för gymnasieskola, vuxen-

utbildning, Lärcentrum och Akademi Norr. Huvudansvar för 

inflyttarservice och flyktingmottagning för personer som fått  

uppehållstillstånd i Sverige samt för mottagande och omsorg 

om ensamkommande flyktingbarn. Ansvara för EU-projekt 

med kommunal medfinansiering.

 Under sommaren bytte vi ett tak vid utomhusbadet, vi 

renoverade också storstugan och servicehuset på sjösidan. 

Det blev riktiga lyft för Strömsunds camping. Våra konsu-

mentrådgivare har hjälpt till i 130 ärenden och informerat ny-

anlända och elever på gymnasieskolan om konsumentfrågor. 

Uppdrag: Att driva turistinformationer i Strömsund och 

Gäddede. Driva Strömsunds camping, friluftsbadet och Fol-

kets hus i Strömsund. Ansvara för konsumentrådgivning och 

för olika typer av extern information och marknadsföring, 

till exempel kommunens webbplatser.

Under 2016 hade vi stort fokus 

på ovårdade tomter, fallfärdiga hus 

och skrotbilar. Vi kunde avsluta flera 

gamla ärenden, vilket fick upp-

märksamhet i media. Vi upplever 

nu att fler självmant städar upp på 

tomter och river ovårdade byggna-

der. Bilretur har också ordnat två 

uppsamlingsplatser för skrotbilar i kommunen. Vi började 

använda ett nytt webbaserat GIS-system för geografisk 

information under året, det är användbart både för med-

arbetare och invånare. Vi slutförde också arbetet med det 

nya regleringsområdet för skotertrafik i Frostviken. 

Uppdrag: Sköta tillsyn och besluta om tillstånd inom 

miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet. Handlägga och 

besluta om bygglov, bygganmälan och strandskyddsdispens, 

upprätta detalj- och översiktsplaner. Underhålla byggnads- 

och adressregister samt GIS-systemet. Sköta handläggning 

och tillsyn av serveringstillstånd samt se till att företagen 

följer regelverken för försäljning av folköl, tobak och vissa 

receptfria läkemedel.

En ny förvaltningschef, 

tre nya rektorer och två nya 

förskolechefer började i vår 

förvaltning förra året. Fokus 

i verksamheterna har legat på

betyg och bedömning samt 

förskolans uppdrag. För att säkerställa 

kvaliteten införde vi ett nytt system för vårt kvalitetsarbete 

som vi tror mycket på. Vår största utmaning är att rekrytera 

behörig personal. Där gör vi olika satsningar, bland annat för 

anställda som vill utbilda sig till förskollärare. Vi har också 

genomfört ett lärarlönelyft.

Uppdrag: Ansvara för förskola, familjedaghem, fritidshem, 

förskoleklass och grundskola. I kommunen finns sju rektors-

områden med nio grundskolor och 18 förskolor. 

Vår nya dramapedagog startade upp dramaverksamheten 

under hösten. Vi fick under året bidrag för att arbeta med 

bild och form för elever med särskilda behov, förskolebarn 

eller ensamkommande. Kulturveckan i februari var välbe-

sökt och antalet  besökare på Allaktivitetshuset 

Saga har blivit fler vilket är roligt! Vi betalade ut  

400 000 kronor i bidrag till föreningar som an-

ordnade gratis sommarlovsaktiviteter.  

Uppdrag:  Att tillsammans med studieförbund 
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Miljö och bygg
>

Barn och utbildning
>

Kultur och fritid
>

>

Strömsund turism

Nu blir det lättare att lämna sin 

skrotbil. 

All-
aktivitets- 

huset

Saga



och föreningar arrangera  aktiviteter i kommunen. Samordna 

fritidsgårdsverksamheten. Ansvara för kulturskolan och bib-

lioteken. Sköta idrottsanläggningar, motions- och skidspår.

Två viktiga händelser un-

der året var öppnandet av en 

ny ungdomsmottagning vid 

hälsocentralen i Strömsund 

och invigningen av en torv-

kåta i anslutning till två av 

äldreboendena i Strömsund. 

Undersökningar visar att många är nöjda med kommunens 

vård och omsorg. Vi analyserade hemtjänsten under året 

och köpte in ett planeringsstöd för att ytterligare underlätta 

planering och genomförande. 

Uppdrag: Bistå de som på grund av sjukdom och/eller funk-

tionsnedsättning inte själva klarar av det dagliga livet och har 

behov av hälso- och sjukvård som ligger inom kommunens 

ansvarsområde för hemsjukvård. Arbeta med barn, unga 

och familjer med behov av skydd och stöd, personer med 

beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa samt personer 

med försörjningsproblem. Göra utredningar, bedömningar 

och besluta om insatser enligt vissa lagar. 

Förra året flyttade ambulansen till nya, gemensamma 

lokaler på Storgatan 18 i centrala Gäddede och delar nu 

utrymme med räddningstjänst, polis och fjällräddning. 

Hälsocentralen flyttade också och ligger nu på Storgatan 

30. Trygghetsboendet Forsgården fick en totalrenovering, 

ett riktigt lyft för verksamheten. Efterfrågan på boende har 

ökat, under året låg stort fokus på att göra vardagen så  

innehållsrik som möjligt för våra boende. 

Uppdrag: Att ge primärvård vid hälsocentral, där även am-

bulans ingår. Ansvara för särskilt boende, trygghetsboende, 

personliga assistentgrupper, hemtjänst, hemsjukvård och 

fotvård till medborgarna i Frostviken. Närvård Frostviken är 

ett samarbete mellan Strömsunds kommun och Region Jämt-

land Härjedalen. Upptagningsområdet är 45 kvadratmil stort. 

Antalet asylsökande och ensamkommande barn och 

unga ökade drastiskt förra året, det påverkade vår verksam-

het avsevärt med högre arbetsbelastning som följd. Lagen 

om skuldsanering ändrades, det innebär bland annat att det 

nu är enklare att ansöka om skuldsanering.

Uppdrag: Strömsund har 

en överförmyndare och en 

ersättare som är utsedda av 

kommunfullmäktige. Över-

förmyndaren är en kom-

munal myndighet som ska 

förhindra att rättsförluster 

drabbar personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt. 

Överförmyndaren kontrollerar hur förmyndare, gode män 

och förvaltare sköter sina uppdrag. Länsstyrelsen har tillsyn 

över verksamheten. 

Revisionen har till exempel granskat årsredovisning och 

delårsrapport och gjort fördjupade granskningar av bland 

annat kulturskolan, intern kontroll och framtidens äldre-

omsorg.

Uppdrag: Att årligen granska verksamhet i styrelser, nämn-

der och kommunägda bolag. Uppgiften är att pröva om 

kommunen sköter sin verksamhet på ett ändamålsenligt 

sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 

kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
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Vård och social 
>

Närvård Frostviken
>

Överförmyndaren
>

Revision
>

Fotnot: Det här är ett axplock av vad som hänt under året. 

Harriet och Cecilia på ungdomsmot-

tagningen i Strömsund. 

Antalet asylsökande ökade förra året.



Kommunledningsförvaltningen
Box 500  •  833 24 Strömsund  •  Telefon 0670-161 00  •  Fax 0670-161 05

kommun@stromsund.se  •  www.stromsund.se        www.facebook.com/stromsundskommun

Vill du läsa hela Årsredovisningen?
www.stromsund.se/arsredovisning

Cirka 12 mil
kommunala vägar 
sandar, snöröjer och 
underhåller kom-
munen.

244 stycken
Så många livsmedels- 
kontroller utförde miljö-  
och byggavdelningen. 

Livsmedelskontrollerna är inte en 
skattefinansierad verksamhet.

1 703 barn

265 000 
meter  
fibernät har byggts 
under året och 231 
kunder är nu anslutna till 
kommunens fibernät.  

76 135 mil
körde hemtjänst- 
personalen ifjol.

1,3 miljarder liter
kommunalt dricksvatten producerade vattenverken förra året.

755 000  
portioner
mat tillagade köken  
i kommunen under 
året.

gick sammanlagt i kommunens  
förskolor och grundskolor förra året.

2,7 miljoner kronor
kostade kommunens verksamhet varje dag under 2016.
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