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§ 12 

Information om årsbokslutet 2016 

Veronica Hjorter Stenklyft och Gudrun Eriksson, kommunledningsförvalt-
ningen/ekonomi, informerar om kommunens årsbokslut 2016. 
 
Resultat för Strömsunds kommun 51 251 tkr 
 
Resultat för kommunkoncernen 81 560 tkr 
(Strömsunds kommun inkl. bolagen) 
 
_____  
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§ 13 
 
Information från kommunrevisionen 
 
Ingrid Bergander, kommunrevisionens vice ordförande, börjar med att be-
römma utformningen av 2016 års årsredovisning. 
 
Bergander informerar om kommunrevisionens arbete. Det är ett ständigt 
pågående arbete. 
 
Kommunrevisionen gör tillsammans med PwC både lagstadgade och för-
djupade granskningar. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att i fortsättningen kom-
mer revisionsrapporterna och kommunstyrelsens och nämndernas svar på 
rapporterna att delges kommunfullmäktige. 
 
_____  
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§ 14 Dnr 2017.130 042 
 
Revisionsberättelse för år 2016 

Av kommunen utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedri-
vits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer i 
kommunens företag. 
 
Revisorerna har riktat anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande 
följsamhet mot lag om kommunal redovisning för att kommunstyrelsen 
medvetet avviker från lagen, trots tidigare påpekanden från revisionen. 
 
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
 
Revisionen avstyrker att kommunens årsredovisning för 2016 godkänns. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige tar del av revisionsberättelsen 
samt att ledamöterna i styrelse och nämnder beviljas ansvarsfrihet för 
år 2016. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tar del av revisionsberättelsen för år 2016. 
 
2. Ledamöterna i styrelse och nämnder beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 
 
I samband med revisionsberättelsens behandling görs följande anteckning 
i protokollet: 
 
De ledamöter i kommunfullmäktige, som även är ledamöter/ersättare i 
en styrelse eller nämnd som är föremål för revision, deltar inte i beslutet 
om ansvarsfrihet för denna styrelse/nämnd. 
 
_____ 
 
Beslutsexp 
Kommunrevisionen 
PwC 
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§ 15 Dnr 2017.130 042 
 
Förklaring till kommunfullmäktiges presidium med anledning 
av anmärkning från kommunrevisionen 

Kommunens revisorer riktar i revisionsberättelse den 7 april 2017 anmärk-
ning mot kommunstyrelsen för bristande följsamhet mot lagen om kommu-
nal redovisning, samt avstyrker att kommunens årsredovisning för 2016 
godkänns. 
 
Kommunfullmäktige tog beslut i februari 2015 att fortsätta redovisa pen-
sioner enligt så kallad fullfonderingsmodell tills den statliga utredningen 
har kommit med förslag på eventuell lagändring. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 mars 2017, § 51 att godkänna årsredo-
visningen för 2016. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har begärt en förklaring till varför kom-
munstyrelsen tagit detta beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 mars 2017, § 52, att med anledning av 
förmodad anmärkning från kommunrevisionen lämna följande förklaring 
till kommunfullmäktiges presidium: 
 
Kommunens tidigare avsiktsförklaring ligger fast i väntan på regeringens 
beslut av ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” SOU 2016:24. 
 
Förslaget avseende pensionsredovisningen går helt i linje med kommunens 
redovisning. Då förslaget inte kommit upp under vårpropositionerna för 
2017 förväntar vi att lagen tidigast kan träda i kraft den 1 januari 2019. 
 
Yrkande 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna kommunstyrelsens förklaring. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens förklaring godkänns. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommunrevisionen 
PwC 
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§ 16 Dnr 2017.98 042 
 
Årsredovisning 2016 Strömsunds kommun 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat bokslut och förslag 
till årsredovisning för år 2016. 
 
Ekonomichefens förslag till kommunfullmäktige: 

 
1. Årsredovisning och bokslut för år 2016 godkänns. 
 
2. Avsättning för återställande av deponi görs med 9,5 mnkr. 
 
3. Avsättning för återställande av ADSL-nät görs med 1,5 mnkr. 
 
4. Öronmärkningen för infrastrukturella omställningskostnader avgår med 

2,1 mnkr. Återstående saldo är 3,6 mnkr. 
 
5. Resultatutjämningsreserven (RUR) ökas med 4,6 mnkr inom balanskravs-

utredningen. Nytt saldo för reserveringen är 47,1 mnkr. 
 
6. Balanskravsresultatet fastställs till plus 46,5 mnkr. Inga tidigare balans-

kravsunderskott finns att reglera. 
 
7. Kommunens redovisade resultat fastställs till plus 51,2 mnkr, och koncer-

nens redovisade resultat till plus 81,6 mnkr.  
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 51/2017 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde informerar ordförandena i nämn-
der, styrelse och bolag om 2016 års verksamheter. 
 
Yrkande 

Göran Edman (RD) avstyrker att kommunens årsredovisning för 2016 god-
känns och stöder revisionens bedömning. 
 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner bi-
fall till detta. 
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§ 16 forts. 

Proposition 2 

Ordföranden ställer därefter proposition på Göran Edmans yrkande och fin-
ner att detta avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Årsredovisning och bokslut för år 2016 godkänns. 
 
2. Avsättning för återställande av deponi görs med 9,5 mnkr. 
 
3. Avsättning för återställande av ADSL-nät görs med 1,5 mnkr. 
 
4. Öronmärkningen för infrastrukturella omställningskostnader avgår med 

2,1 mnkr. Återstående saldo är 3,6 mnkr. 
 
5. Resultatutjämningsreserven (RUR) ökas med 4,6 mnkr inom balanskravs-

utredningen. Nytt saldo för reserveringen är 47,1 mnkr. 
 
6. Balanskravsresultatet fastställs till plus 46,5 mnkr. Inga tidigare balans-

kravsunderskott finns att reglera. 
 
7. Kommunens redovisade resultat fastställs till plus 51,2 mnkr, och koncer-

nens redovisade resultat till plus 81,6 mnkr.  
 
Reservationer 

Göran Edman (RD), Mona Bjurström (RD), Hans Elmbjer (SD) och Mikael 
Säbom (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Edmans yrkande.  
Bilaga 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Kommunrevisionen 
PwC 
Ekonomi 
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§ 17 Dnr 2017.57 041 
 
Ombudgetering 2017, extra statsbidrag 

Möjligheten att ombudgetera del av det extra statsbidraget 2015/2016 till 
2017 har varit under utredning hösten 2016. Enligt tidigare information var 
det planerat för en revidering av kommunens resultatbudget för att tillskapa 
en ny pott. Detta kan nu undvikas genom att istället finansiera ombudgete-
ringen inom den befintliga budgetramen. Utrymme finns under övergångså-
ret 2017 då vi har en förändring av redovisningen till komponentinveste-
ringar. Ett separat ärende angående omläggningen till komponentinveste-
ring kommer att läggas fram under våren. En ny pott på 6 miljoner kronor 
kan därmed läggas till fullmäktiges oförutsedda 2017. 
 
På uppdrag har ekonomichefen sammanställt de behov av ombudgetering 
som har diskuterats sedan tidigare. 
 
Fördelning Förvaltning/enhet Belopp tkr 
Ungdomsanställningar Kommunledningsförvaltningen/personal 1 000 
Förstärkning AME Kommunledningsförvaltningen/personal 500 
Utökning feriearbeten Kommunledningsförvaltningen/personal 700 
Utbildning chefer/med-
arbetare 

Kommunledningsförvaltningen/personal 2 000 

 Summa 4 200 
 Återstår 1 800 
 Total 6 000 
 
Ekonomichefen föreslår följande: 
 
1. En ombudgetering med 6 miljoner kronor läggs till fullmäktiges oförut-

sedda 2017. 
 
2.  Finansiering sker inom befintlig budgetram, eftersom kommande om-

läggning till komponentinvesteringar frigör ett utrymme under över-
gångsåret 2017. 

 
3.  Fördelning från fullmäktiges oförutsedda till kommunledningsförvalt-

ningen/personal med 1 miljon kronor för ungdomsanställningar, 500 000 
kronor till förstärkning av arbetsmarknadsenheten, 700 000 kronor till ut-
ökning av feriearbeten och 2 miljoner kronor till den hälsobefrämjande 
utbildningen för chefer och medarbetare. Återstående 1,8 miljoner kronor 
fördelas senare under året. 
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§ 17 forts. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 35/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. En ombudgetering med 6 miljoner kronor läggs till fullmäktiges oförut-
sedda 2017. 

 
2.  Finansiering sker inom befintlig budgetram, eftersom kommande om-

läggning till komponentinvesteringar frigör ett utrymme under över-
gångsåret 2017. 

 
3.  Fördelning från fullmäktiges oförutsedda görs till kommunledningsför-

valtningen/personal med 1 miljon kronor för ungdomsanställningar, 
500 000 kronor till förstärkning av arbetsmarknadsenheten, 700 000 kro-
nor till utökning av feriearbeten och 2 miljoner kronor till den hälsobe-
främjande utbildningen för chefer och medarbetare. Återstående 1,8 mil-
joner kronor fördelas senare under året. 

 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommunledningsförvaltningen  
Ekonomi 
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§ 18 Dnr 2017.62 610 
 
Utveckling av samverkansmodell för kompetensförsörjning 
inom industrin 

I Arbetsförmedlingens ”Jobbmöjligheter Jämtlands län” från februari 2017 
framgår bland annat att det råder arbetskraftsbrist inom många yrken där 
arbetsgivarna har svårt att hitta rätt arbetskraft samtidigt som det finns 
många som står utanför arbetsmarknaden.  
 
SCB visade i rapporten ”Trender och prognoser 2014” en prognos över till-
gång och efterfrågan på arbetskraft inom industrisektorn. Här kan bland an-
nat utläsas att det kommer att uppstå en betydande brist på industriutbildad 
arbetskraft. Den regionala bilden är densamma vilket bekräftas av enskilda 
företag och intresseorganisationer för industriföretag.  
 
För att bidra till utveckling i kommunen har det framkommit ett behov av 
att utveckla och testa en utbildnings- och samverkansmodell för att öka an-
ställningsbarheten hos personer som står utanför arbetsmarknaden och sam-
tidigt stärka möjligheterna till kompetensförsörjning inom industrin. Sam-
verkan kan ske mellan enskilda företag, intresseorganisationer, Arbetsför-
medlingen och Strömsunds kommun. 
 
Strömsunds kommun kan ta en aktiv roll i detta genom att ansöka om medel 
för att genomföra ett utvecklingsprojekt med den målsättning som beskrivs 
ovan.  
 
Medel är möjliga att söka från Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrel-
sen. Om ansökan beviljas kan den sammanlagda finansieringen från Region-
en och Länsstyrelsen uppgå till 50 % av projektkostnaderna. De medver-
kande företagen deltar i utvecklingsarbetet och bidrar bland annat med 
handledare i utbildningsdelarna.  
 
Beräknad projekttid är 12 månader och den totala budgeten för projektet be-
räknas till 750 000 kronor. I summan ingår löne- och resekostnader för pro-
jektledare. Strömsunds kommuns medfinansiering är 50 %, dvs. 375 000 
kronor.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att Strömsunds kommun 
ansöker hos Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen om medfinansie-
ring av projektet ”Samverkansmodell för kompetensförsörjning inom indu-
strin”. Strömsunds kommun medfinansierar projektet med 375 000 kronor. 
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§ 18 forts. 

Beredning 

Kommunstyrelsen § 39/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Strömsunds kommun ansöker hos Region Jämtland Härjedalen och Läns-
styrelsen om medfinansiering av projektet ”Samverkansmodell för kom-
petensförsörjning inom industrin”.  

2. Strömsunds kommun medfinansierar projektet med 375 000 kronor. 

3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov 
2017. 

 
_____  
 
Beslutsexp 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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§ 19 Dnr 2017.22 730 
 
Antagande av ny hjälpmedelspolicy 

Hjälpmedelspolicyn beskriver synsätt och viljeinriktning för hjälpmedels-
försörjningen i Jämtlands län. Policyn gäller alla verksamheter som hante-rar 
hjälpmedel inom, eller i samverkan med, Region Jämtland Härjedalen 
och/eller kommunerna. Policyn avser personliga hjälpmedel under såväl 
gemensamma nämndens som övriga verksamheters ansvar. Den utgår från 
den av riksdagen beslutade etiska plattformen som i hjälpmedels-
sammanhang belyser hur prioriteringar kan ske. 
 
Sociala vård- och omsorgsgruppen, SVOM, beslutade den 16 december 2016, 
§ 51, att rekommendera Region Jämtland Härjedalens och länets kommuners 
fullmäktige besluta att: 
 
1.  anta hjälpmedelspolicy, 

2.  anta dokumentet ”Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverk-
samheten”, inklusive avgifter, 

3.  dokumentet ”Sortimentsöversyn” upphör att gälla, 

4.  gemensamma nämndens reglemente ändras genom att ett nytt stycke 
med följande lydelse läggs in efter tredje stycket under punkten 1, uppgif-
ter ”Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vil-
ken hjälpmedelsgrupp det ska höra”. 

 
Socialnämnden beslutade den 23 februari 2017, § 21, att föreslå att kommun-
fullmäktige beslutar enligt rekommendation från Sociala vård- och om-
sorgsgruppen, SVOM, och att yttrande lämnas till kommunstyrelsen enligt 
upprättat förslag. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 49/2017 
Kommunstyrelsen § 49/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
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§ 19 forts. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Hjälpmedelspolicyn antas. 
 
2. Dokumentet ”Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverk-samheten”, 

inklusive avgifter, antas. 
 
3.  Dokumentet ”Sortimentsöversyn” upphör att gälla. 
 
4.  Gemensamma nämndens reglemente ändras genom att ett nytt stycke 

med följande lydelse läggs in efter tredje stycket under punkten 1, uppgif-
ter ”Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vil-
ken hjälpmedelsgrupp det ska höra”. 

 
_____   
 
Beslutsexp 
SVOM 
Region Jämtland Härjedalen 
Länets kommuner 
Socialnämnden 
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§ 20 Dnr 2017.92 042 
 
Årsredovisning 2016 för Jämtlands Räddningstjänstförbund 

Årsredovisning 2016 har upprättats för förbundet. 
 
Revisionsberättelse har kommit in. Revisorerna tillstyrker att direktionen 
och de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen § 54/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att direktionen och 
dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2016 samt att årsredo-
visningen godkänns. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Direktionen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 
2016. 

 
2.  Årsredovisningen godkänns. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Göran Bergström (S) och Nils-Bengt Nilsson (C)  i 
handläggningen av ärendet. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
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§ 21 Dnr 2017.99 113 

Avsägelse från Angelica Johannesson (S) av uppdraget som le-
damot i kommunstyrelsen 
 
Angelica Johannesson (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunsty-
relsen. 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 5/2017. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Angelica Johannesson 
Löner 
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§ 22 Dnr 2017.99 113 
 
Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter avgående Angelica Johannesson (S) 
 
Beredning 

Valutskottet § 6/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Bertil Johansson (S), Hammerdal, utses som ledamot i kommunstyrelsen 

för tiden intill den 31 december 2017. 
 
2. Ingrid Nilsson (S), Jormvattnet, utses som ersättare efter Bertil Johansson. 
 
3. Beslutet gäller fr.o.m. den 27 april 2017. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
De valda 
Löner 
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§ 23 Dnr 2017.68 113 
 
Avsägelse från Gert Norman (V) av de kommunala uppdragen 
 
Gert Norman (V), avsäger sig de kommunala uppdragen. 
 
Beredning 

Valutskottet § 7/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Gert Norman 
Löner 
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§ 24 Dnr 2017.68 113 
 
Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden intill 
den 14 oktober 2018 efter avgående Gert Norman (V) 
 
Beredning 

Valutskottet § 8/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Lennart Oscarsson (S), Hammerdal, utses som 2:e vice ordförande i kom-

munfullmäktige för tiden intill den 14 oktober 2018. 
 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 27 april 2017. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Lennart Oscarsson 
Löner 
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§ 25 Dnr 2017.68 113 
 
Val av ersättare i kommunfullmäktiges valutskott för tiden in-
till den 14 oktober 2018 efter avgående Gert Norman (V) 
 
Beredning 

Valutskottet § 9/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kerstin Sjöberg (V), Strömsund, utses som ersättare i kommunfullmäkti-

ges valutskott för tiden intill 14 oktober 2018. 
 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 27 april 2017. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kerstin Sjöberg 
Löner 
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§ 26 Dnr 2017.68 113 

Val av ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 decem-
ber 2018 efter avgående Gert Norman (V) 
 
Beredning 

Valutskottet § 10/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Simon Eriksson (V), Rossön, utses som ersättare i socialnämnden för tiden 

intill den 31 december 2018. 
 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 27 april 2017. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Simon Eriksson 
Socialnämnden 
Löner 
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§ 27 Dnr 2017.100 113 
 
Avsägelse från Tovar Eriksson (V) av uppdraget som ersättare i 
socialnämnden 
 
Tovar Eriksson (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
Beredning 

Valutskottet § 11/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Tovar Eriksson 
Socialnämnden 
Löner 
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§ 28 Dnr 2017.100 113  
 
Val av ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 decem-
ber 2018 efter avgående Tovar Eriksson (V) 
 
Beredning 

Valutskottet § 12/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Pia Karlsson (V), Strömsund, utses som ersättare i socialnämnden för ti-

den intill den 31 december 2018. 
 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 27 april 2017. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Pia Karlsson 
Socialnämnden 
Löner 
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§ 29 Dnr 2017.156 113 
 
Val av ersättare i styrelsen för Strömsunds Hyresbostäder AB 
för tiden intill årsstämman 2019 efter avlidne Karl Wernersson 
(C) 
 
Beredning 

Valutskottet § 13/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Lars Lindberg (C), Strömsund, utses som ersättare i styrelsen för 

Strömsunds Hyresbostäder AB för tiden intill årsstämman 2019. 
 
2. Beslutet gäller fr.o.m. den 27 april 2017. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Lars Lindberg 
Strömsunds Hyresbostäder AB 
Löner 
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§ 30 Dnr 2017.72 736 
 
Fråga om matpolicyn 
 
Britt-Inger Roos, Centerpartiet, har ställt en fråga om hur och när en revide-
ring av matpolicyn ska ske. 
 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar muntligt svar på frågan. 
 
Kommunens interna kvalitetsnätverk har påbörjat arbetet med revideringen. 
 
_____  
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunfullmäktige 2017-04-27  25  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 31 Dnr 2017.81 404 
 
Motion om Strömsunds kommun – på väg mot en fossilfri 
framtid 
 
Göran Espmark, Centerpartiet, har den 6 mars 2017, lämnat in en motion om 
Strömsunds kommun – på väg mot en fossilfri framtid. Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
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§ 32 Dnr 2017.74 829 
 
Medborgarförslag om isväg på Ströms Vattudal 
 
Frida Nyholm, Strömsund, har den 1 mars 2017 lämnat in ett medborgarför-
slag om isväg på Ströms Vattudal. Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
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§ 33 Dnr 2017.93 521 
 
Medborgarförslag från elevrådet på Grevåkerskolan om gratis 
busskort till ungdomar 
 
Elevrådet på Grevåkerskolan har den 3 mars 2017 lämnat ett medborgarför-
slag om gratis busskort till ungdomar. Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
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§ 34 Dnr 2017.118 455 
 
Medborgarförslag om återvinningsstationen i Strömsund  
 
Lotta Berglund, Strömsund, har den 3 april 2017, lämnat ett medborgarför-
slag om återvinningsstationen i Strömsund. Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
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§ 35 
 
Delgivningar 
 
a)  Rapportering från socialnämnden § 26/2017 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 verkställda be-
slut enligt 9 § LSS. 

 
b) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 10 mars 2017 beslutat att utse Ylva 

Hansson Glantz som ny ledamot för Vänsterparitet fr.o.m. den 10 mars 
2017efter Gert Norman. Som ny ersättare utses Kerstin Andersson Hed-
ström. 

 
c) Protokoll från Länsstyrelsen Västernorrland vid inspektion av överför-

myndaren den 15 februari 2016 
    
d) Redovisning av ej besvarade motioner 
 

• Motion den 22 juni 2016 från Vänsterpartiet om att starta upp försök 
med 6-timmars arbetsdag 
 

• Motion den 10 februari 2017 från Mats Gärd, Centerpartiet, om att 
Strömsunds kommun antar en träbyggnadsstrategi 
 

e) Redovisning av ej besvarade medborgarförslag 
 

• Medborgarförslag den 8 september 2016 från Albin Ekqvist om gratis 
busskort 
 

• Medborgarförslag den 11 oktober 2016 från Sölve Lundin om ett trev-
ligare centrum 
 

• Medborgarförslag den 17 november 2016 från Camilla Hulkki och 
Arvid Hulkki Sandberg om skateboardpark i Strömsund 
 

f)  Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar 
 
g)  Revisonsrapport Sjukfrånvaro och rehabilitering 
 
h)  Revisionsrapport Ekonomistyrning 
 
i)  Revisionsrapport Övergripande ansvarsutövande 2016 
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§ 35 forts. 
 
j)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kommun-

fullmäktiges anslag för oförutsedda behov  
 
 Budget 2017  1 050 000:-  

 Överskott turismen  - 384 000:- 
 
 Återstår  666 000:-  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
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Nr Namn Hemort Besl Ej tjg  
1 Göran Bergström (s) Strömsund  X    

2 Lars Andreasson (s) Norråker  X    

3 Susanne Hansson (s) Strömsund  X    

4 Lennart Oscarsson (s) Hammerdal  X    

5 Petra Monwell (s) Flyn  X    

6 Ardis Lindman (s) Björkvattnet  X    

7 Roger Kristofersson (s) Strömsund  X    

8 Roger Sannemo (s) Strömsund  X    

9 Karin Näsmark (s) Havsnäs  X    

10 Morgan Olsson (s) Blåsjöfallet      

11 Lena Johansson (s) Lövberga  X    

12 Bengt Bergqvist (s) Strömsund      

13 Angelica Johannesson (s) Strömsund      

14 Lars-Åke Knutsson (s) Lövberga  X    

15 Elisabeth Lindholm (s) Strömsund      

16 Kjell Carlsson (s) Hammerdal      

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      

23 Simon Högberg (m) Strömsund      

24 Åse Ehnberg (m) Strömsund  X    

25 Lars-Eric Bergman (m) Hoting  X    

26 Marina Wahlström (m) Strömsund      

27 Peter Frost (v) Strömsund  X    

28 Kerstin Sjöberg (v) Strömsund  X    

29 Ylva Hansson Glantz (v) Strömsund  X    

30 Sven-Ingvar Eriksson (sd) Kilen  X   § 23-25 

31 Hans Elmbjer (sd) Hammerdal  X    

32 Lars Gustavsson (sd) Lövberga      

33 Göran Edman (rd) Hoting  X    

34 Mona Bjurström (rd) Strömsund  X    

35 Greger Rönnqvist (mp) Strömsund  X    
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 Ersättare     

      
Nr Namn Hemort Besl Ej tjg  
1 Marie Gabrielsson (s) Ulriksfors      

2 Carina Andersson (s) Strömsund  X    

3 Sara Edvardsson (s) Hammerdal      

4 Kent Wassdahl (s) Tåsjö  X    

5 Desirée Edin (s) Strömsund  X    

6 Bernth Nygren (s) Strömsund  X    

7 Christin Mattsson (s) Ede      

8 Verner Hammar (s) Strömsund      

9 Agneta Rosén (s) Äspnäs      

10 Nils-Bengt Nilsson (c) Backe  X    

11 Eira Roos (c) Strömsund      

12 Lars Lif (c) Kyrktåsjö      

13 Håkan Berglund (m) Gussvattnet      

14 Herman Holmquist (m) Strömsund  X    

15 Aron Kjellgren (v) Strömsund      

16 Kerstin Andersson Hedström (v) Söredsta      

17 Mikael Säbom (sd) Kärrnäset  X    

18 Kjell Wikberg (sd) Öhn      

19 Kenneth Sjödin (rd) Rossön      

20 Siv Johansson (rd) Strömsund      

21 Per Berglund (mp) Backe      

22 Göran Hellbergh (mp) Strömsund      

 
 
 
 
 
 
 

 
    Protokollsjusterare 
 
 
Ordförande .................................................……… .................................................……… 
  Ardis Lindman  Lars Andreasson  
                   
 
Sekreterare .................................................……… .................................................……… 
  Lena Haglund  Herman Holmquist                     
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