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§ 98 
 

Information om bredband 

Ann-Louise Hansson informerar om pågående fiberutbyggnad i Ström-
sunds kommun.  
 
Kommunen har gett sitt kommunägda bolag, ServaNet, i uppdrag att 
bygga ut det kommunala fibernätet. I dagsläget är Lorås, Tullingsås,  
Ånäset, Harbäcken, delar av centrala Hoting och Valån anslutna. Fortsatt 
utbyggnad av centrala Hoting pågår och inom de närmaste veckorna star-
tar utbyggnad av fiber i centrala Strömsund och Näsviken. Just nu pågår 
även samförläggning av kanalisation i Norråker där Eon vädersäkrar el-
nätet. Att samförlägga är ett kostnadseffektivt sätt att förbereda för fram-
tida utbyggnad. 
 
Utbyggnad i kommunens tätorter är prioriterat och ytterligare projekt be-
räknas komma igång under året. Parallellt fortsätter utbyggnad av stom-
nät, ortssammanbindande nät och bynät. 
 
Kommunen har under året sökt bidrag från Landsbygdsprogrammet för 
fortsatt utbyggnad av fibernät i byarna. Vi räknar med beslut på inläm-
nade ansökningar under juli månad.  
 
Eftersom det är mycket på gång kring fiberutbyggnaden i år och kom-
mande år, har ServaNet beslutat att öppna ett kontor i centrala Ström-
sund. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____  
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§ 99 
 
Information från Akademi Norr 

Akademi Norr är en gränsöverskridande samverkan mellan tretton 
kommuner från Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorr-
lands län.  
 
Kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, 
Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina, Åsele har 
gått samman i ett kommunalförbund i syfte att initiera, samordna och ge-
nomföra högre utbildning. Inom denna samverkan har varje deltagande 
kommun ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr, vilket verkar som ett 
nav för det övergripande samarbetet. 
 
Christer Lindblom, verksamhetschef, informerar om det uppdrag som 
Akademi Norr har, vad man har gjort, strategier och mål m.m. 
 
_____  
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§ 100 Dnr 2017.173 805 
 

Ansökan om bidrag från föreningen Frivilliga Samhällsarbe-
tare i Z-län 
 
Föreningen Frivilliga Samhällsarbetare i Z-län, FFS, är en ideell förening 
som är partipolitiskt och religiöst obunden. Medlemmarna är övervakare, 
kontakt-/stödpersoner, gode män/förvaltare, gode män till ensamkom-
mande barn och häktesbesökare 
 
Föreningen erbjuder sina medlemmar: 
 
•  intressanta och lärorika studiecirklar och kurser 
•  möjlighet till att lära känna andra frivilliga samhällsarbetare för erfa-

renhetsutbyte 
•  temakvällar med information och föredrag 
•  möjlighet till ökad kunskap inom olika sociala områden 
•  försäkring som gäller när medlemmarna är ute på sina uppdrag inkl. 

krisförsäkring. 
 
Eftersom uppdragen är laganknutna och myndighetsnära är utbildning 
och nätverksbyggande av största vikt. Föreningen vill utbilda och infor-
mera medlemmar i alla kommuner i Jämtland så att de kan känna sig 
trygga i sina viktiga uppdrag, som tenderar att bli allt mer svårhanterliga. 
 
Föreningen söker 3 000 kronor i bidrag. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 90/2017 
 
Yrkande 

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

1. Föreningen Frivilliga Samhällsarbetare i Z-län får 3 000 kronor i bidrag. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 

2017. 
_____  
Beslutsexp 
Föreningen Frivilliga Samhällsarbetare i Z-län 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2017-06-27  5  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 101 Dnr 2017.174 316 

Ansökan om bidrag till finansiering av Grannsamverkan-
skyltar 

Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller 
etablering av Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket posi-
tivt då metoden Grannsamverkan både kan minska brottsligheten och öka 
tryggheten hos de boende i områden som aktivt bedriver Grannsamverkan. 

Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, försäk-
ringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna För-
säkringar och Dina Försäkringar, SSF Stöldskyddsförenigen, Brottsföre-
byggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), SABO, 
Hyresgästföreningen och Villägarna, som alla verkar för att skapa ett 
tryggare boende. På uppdrag av ovanstående intressenter är SSF Stöld-
skyddsföreningen huvudman för verksamheten. 
 
I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i 
Sverige. Detta för att medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill 
minska risken för att bli utsatta för brott, inte ska behöva bekosta start och 
drift av Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Samverkan mot 
brott har utgifter på ca 2 miljoner kronor per år, där huvuddelen går till 
skyltar för lokal Grannsamverkanverksamhet. Efterfrågan på skyltar har 
ökat markant under 2016 och början av 2017 varpå verksamheten nu är i 
behov av ett ekonomiskt tillskott. 
 
Samverkan mot brott ansöker om bidrag med 5 000 kronor per år under 
en tvåårsperiod med start 2017. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 91/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
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§ 101 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samverkan mot brott beviljas 5 000 kronor för år 2017. 
 
2. Innan kommunen beslutar om bidrag för år 2018 görs en uppföljning 

av hur övriga kommuner ställt sig i frågan.  
 
3. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 

2017. 
 
_____ 
 
Beslutsexp 
Samverkan mot brott 
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§ 102 Dnr 2017.170 318 
 
Ansökan om bidrag till vägunderhåll 

Hallvikens Norra Samfällighetsförening sköter vägunderhåll på bygatan 
för både Östra och Västra Hallviken. Bygatan delas av E45:an, med bevil-
jat statsbidrag för den östra delen, men ej för den västra. Detta på grund 
av att den västra delen av bygatan är 150 meter för kort för att erhålla 
statsbidrag. Kravet är 1 000 meter. 
 
Strömsunds kommun gav förut kommunalt bidrag för enskilda vägar, 
med många fastigheter, som ej erhållit statsbidrag till vägunderhållet. 
 
Östra och Västra Hallvikens bygator betjänar 33 fastigheter som debiteras 
solidariskt lika efter andelstal till vägunderhållet. 
 
Då den västra delen på 850 meter erhåller samma underhåll som den 
östra, så belastas statsbidraget därför, för östra delen. 
 
Samfällighetsföreningen anhåller därför om ett årligt vägunderhållsbi-
drag på 10 kronor/meter på de 850 meter bygata som ej erhåller statsbi-
drag. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 92/2017 
 
Yrkande 

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

Ansökan avslås, eftersom bidraget till enskilda vägar upphört den 15 ok-
tober 2003. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Samfällighetsföreningen 
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§ 103 Dnr 2017.118 455 

Svar på medborgarförslag om staket och utvecklat återvin-
ningssystem  

Ett medborgarförslag har kommit in den 4 mars 2017 från Lotta  
(Charlotta) Berglund, Strömsund, om ett staket och önskan om ett utveck-
lat återvinningssystem för bland annat köks- och trädgårdsavfall och 
glödlampor vid återvinningsstationen längs E 45, centrala Strömsund 
(Bilbolaget). Bilaga 

Förslag till svar har upprättats. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 93/2017 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget besvaras enligt upprättat förslag. Bilaga 

_____ 





  

 
FÖRSLAG TILL    
SVAR 
 

 2017-06-13 

 
 
 
 

 

  

  
 

 
 
 

  

Svar på medborgarförslag om staket och utvecklat återvinnings-
system vid återvinningsstationen efter E45 i Strömsund 
 
Ett medborgarförslag har kommit in den 4 mars 2017 från Lotta  
(Charlotta) Berglund, Strömsund, om ett staket och önskan om ett utveck-
lat återvinningssystem för bland annat köks- och trädgårdsavfall och glöd-
lampor vid återvinningsstationen längs E 45, centrala Strömsund (Bilbola-
get).  

Eftersom det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB som har an-
svaret för återvinningsstationerna för förpackningar, tidningar och glas så 
hänvisar kommunen vidare till dem. Kommunen kommer att informera 
Förpackning- och tidningsinsamlingen om det förslag som kommit in. 
 
När det gäller kök- och trädgårdsavfall samt glödlampor är det kommu-
nen som har insamlingsansvaret. Köksavfall samlar kommunen in via det 
gröna sopkärlet för hushållsavfall som sopbilen tömmer. Trädgårdsavfall 
och glödlampor samlas in på återvinningscentralerna. Glödlampor är ett 
farligt avfall och måste hanteras på ett särskilt sätt, därför samlas de in på 
återvinningscentralen där sedan El-kretsen hämtar avfallet.  
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2017-06-27  9  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 104 Dnr 2017.67 514 

Parkeringsövervakning i kommunal regi 

Teknik- och serviceförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten 
att utföra kommunal parkeringsövervakning. 
 
Kommunal parkeringsövervakning ger kommunen rätt att i egen regi ge-
nom myndighetsutövning nå olika mål i samhällsplaneringen samt kom-
plettera Polismyndighetens övervakning. 
 
Myndighetsutövningen omfattar: Allmänna regler om parkering enligt 
trafikförordningen, lokala trafikföreskrifter samt utmärkning enligt väg-
märkesförordningen.   
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att Polismyndigheten fortsatt 
ska vara den myndighet som ansvarar för parkeringsövervakning i 
Strömsunds kommun.  
 
Under utredningen har en dialog förts med Polismyndigheten i Ström-
sund om de problem som finns med felaktig parkering på handikappar-
kering samt trafikfarliga placeringar av fordon.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen bedömer att polisen kommer göra de 
punktinsatser som krävs för att parkeringssituationen ska förbättras och 
anser inte att kommunen ska införa parkeringsövervakning i kommunal 
regi. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 1999, § 128, att samma 
avgift, 400 kronor, införs för samtliga parkeringsförseelser på gator och 
vägar inom kommunen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 94/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
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§ 104 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Polismyndigheten ska fortsatt vara den myndighet som ansvarar för 
parkeringsövervakning i Strömsunds kommun.  

 
2. Kommundirektören får i uppdrag att se över nivån på felparkerings-

avgifterna. 
_____  
 
Beslutsexp 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Tillgänglighetsrådet 
Kommundirektören 
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§ 105 Dnr 2017.201 060 
 
Tillämpning av Personuppgiftslagen i Strömsunds kommun 

Den nuvarande Personuppgiftslagen började gälla den 24 oktober 1998, 
(PUL, SFS 1998:204). Lagen innebär bland annat att kommunen måste be-
sluta om funktionen personuppgiftsombud och hur denna funktion ska 
vara organiserad i kommunen. 
 
Datainspektionen (DI) är tillsynsmyndighet enligt PUL och har i den 
egenskapen rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, 
upplysningar om och dokumentation av behandlingen och säkerheten vid 
denna samt tillträde till lokaler som har anknytning till behandlingen. DIs 
verksamhet har koncentrerats till att ge råd och sprida kunskap om de 
regler som gäller samt utöva tillsyn över att reglerna följs.  
 
Enligt PUL finns en principiell skyldighet att anmäla all databehandling 
till DI, som ska föra ett register över anmälningarna. Om den/de person-
uppgiftsansvariga har utsett ett personuppgiftsombud, och anmält detta 
till DI, behöver anmälningar om behandlingar inte göras. Allmänheten 
har rätt att direkt från den personuppgiftsansvarige få upplysningar om 
sådana behandlingar som inte anmälts. 
 
Alternativa lösningar i fråga om personuppgiftsombud i kommunen 

• En möjlig lösning är att inte utse någon som personuppgiftsombud. 
• En annan lösning är att varje kommunal myndighet/personuppgifts-

ansvarig utser sitt eget ombud. 
• En tredje möjlighet blir då att de kommunala myndigheterna/person-

uppgiftsansvariga enas om ett gemensamt ombud. 
• Enligt kommunledningens uppfattning är det en administrativ fördel 

om kommunen har ett eget personuppgiftsombud. Kommunen befrias då 
från den formella anmälningsskyldighet som gäller om ombud inte in-
rättas. Dessa administrativa fördelar kan gå förlorade om varje nämnd 
beslutar sig för egna ombud. 

 
Det kan vara organisatoriskt lämpligt att uppgiften läggs inom kommun-
ledningsförvaltningen. Kommunledningen förordar därför att styrelse 
och nämnder enas om att utse verksamhetscontrollern vid kommunled-
ningsförvaltningen, Hans-Erik Jansson, till kommunens gemensamma 
personuppgiftsombud. 
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§ 105 forts. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 95/2017 
 
Yrkande 

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

1. Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller vid kommunledningsför-
valtningen, utses till kommunens gemensamma personuppgiftsombud. 

 
2. Hans-Erik Jansson utses som kommunstyrelsens personuppgiftsom-

bud. 
 
3. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnder och kommunala bolag att 

utse Hans-Erik Jansson som personuppgiftsombud. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Hans-Erik Jansson 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Närvårdsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Valnämnden 
Strömsunds hyresbostäder AB 
Strömsunds utvecklingsbolag AB 
Jämtlandsvärme AB 
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§ 106 Dnr 2016.237 020 
 
Svar på motion om att starta upp försök med 6 timmars ar-
betsdag 

Vänsterpartiet har i en motion den 22 juni 2016 förslagit att kommunfull-
mäktige uppdrar till socialnämnden att, tillsammans med berörda fack-
liga organisationer, utse verksamheter där 6 timmars arbetsdag prövas. 
 
Förslag till svar har upprättats. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 97/2017 
 
Yrkande 

Gudrun Hansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt följande:  
 
I nuläget har kommunen brist på vikarier och ekonomiska förutsättningar 
för att införa 6 timmars arbetsdag och därmed avslås motionen. 
 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 
detta avslås. 
 
Proposition 2 

Ordföranden ställer proposition på Gudrun Hanssons yrkande och finner 
bifall till detta. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

I nuläget har kommunen brist på vikarier och ekonomiska förutsättningar 
för att införa 6 timmars arbetsdag och därmed avslås motionen. Bilaga 
 
_____   
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Svar på motion om att starta upp försök med 6 timmars ar-
betsdag 

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att det inom socialnämndens 
område tillsammans med fackliga organisationer, utses verksamheter där 
6 timmars arbetsdag kan prövas. 
 
I ett flertal kommuner har förkortad arbetstid prövats. Några av dessa för-
sök har skett inom individ- och familjeomsorgens område. I länet har ett 
sådant försök genomförts i Östersunds kommun och nyligen avslutats. 
Man har av olika skäl beslutat att ej förlänga testet.  
 
Eftersom det finns flertalet studier inom individ- och familjeomsorgens 
område har socialchefen fokuserat på att se över om möjligheten finns att 
genomföra ett försök på någon utav kommunens särskilda boenden. Det 
boende som kanske är bäst lämpat för ett sådant test är Älvgården i Backe. 

 
Inom äldreomsorg har det under en period på 23 månader genomförts ett 
motsvarande försök med förkortad arbetstid på Svartedalens äldreboende 
i Göteborg. Slutrapporten från det projektet har nyligen presenterats och 
finns att läsa på följande länk till rapporten 
http://np.netpublicator.com/netpublication/n09508266/1 
 
Kostnadskalkyl 

Inom både äldreomsorgen och omsorgen av funktionsnedsatta bedöms en 
arbetstidsförkortning från heltid 37 timmar till 30 timmars (-19 %) vecka ej 
vara genomförbar utan att kompensera för den reducerade tiden. Att er-
sätta 7 timmar skulle medföra en ökad personalkostnad om ca 19 %. 
 
Älvgården med sina 30 boendeplatser hade 2016 en personalkostnad som 
uppgick till 12,15 miljoner kronor inklusive sociala avgifter för vårdperso-
nal dygnet runt. En arbetstidsförkortning skulle kosta motsvarande ca 2,3 
miljoner kronor extra per år.  
 
Sjuklönekostnaden < 14 dagar uppgick 2016 till 206 000 kronor inklusive 
sociala avgifter.  
 
Sjuklönekostnaden > 14 dagar uppgick 2016 till 28 000 kronor inklusive 
sociala avgifter.  
 

http://np.netpublicator.com/netpublication/n09508266/1
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Besparingar i form av minskade sjuklönekostnader uppgick i Göteborgs-
testet till -5 %, vilket på Älvgården skulle ha motsvarat cirka 10 000 kronor 
för 2016. 
 
Försöket som genomfördes i Göteborg i ett äldreboende med 70 platser 
kostade cirka 6,6 miljoner per år. Den kalkylerade samhällsbesparing man 
hänvisar till i Göteborgsrapporten bygger på att det fanns arbetslösa un-
dersköterskor i Göteborg som kunde gå från arbetslöshet till anställning i 
försöket. Den situationen finns inte i Strömsund. 
 
Syftet med försöket på längre sikt torde vara en permanent förkortning av 
arbetstid inom äldreomsorgen. Det skulle uppskattningsvis kosta ca 27 
miljoner kronor per år. Motsvarande siffra inom omsorg om funktions-
nedsatta cirka 12 miljoner kronor per år. 
 
Konsekvensanalys 

Den mest uppenbara nackdelen med en arbetstidsförkortning är att det 
trots drastiskt ökade personalkostnader inte medför extra tid tillgodo för 
de äldres omvårdnad eller möjlighet till aktivitet och sociala samvaro. En 
rejäl kostnadsökning men med lågt mervärde för brukarna 
 
Vård- och socialförvaltningen har genomfört omfattande besparingar de 
senaste åren. På grund av pressad ekonomi har främst äldreomsorgen 
tvingats genomgå besparingar vilket medfört en ansträngd situation på 
många arbetsplatser. Antalet personal har reducerats och detta i kombi-
nation med en högre vårdtyngd har skapat en äldreomsorg med små mar-
ginaler mellan brukares behov och personalens schemaläggning. 
 
På grund av sänkt grundbemanning har schema anpassats så att vikarier 
nu måste rekryteras för att klara verksamheternas behov vid korttidsfrån-
varo. Detta har medfört att behovet av vikarier är fortsatt högt och för att 
råda bot på det så har en bemanningsenhet etablerats med avsikt att fast-
anställa vikarier. I de fall vikarier ej finns att tillgå, har ordinarie personal 
beordrats in eller enheten tvingats gå ”kort”.   
 
Situationen för medarbetarna är ansträngd, vilket också belysts i vård-
tyngdsmätningar och vid genomgången av de särskilda boendena. Ett 
flertal kommuner i länet har dock lägre bemanningstal och Strömsund har 
cirka 5 % högre grundbemanning i jämförelse med grannkommunerna. 
Beslut om rätt till heltid påverkar schemat och ger en något mer gynnsam 
situation för medarbetarna.  
 
En arbetstidsförkortning lättar inte på det höga trycket i verksamheten 
utan resultatet blir att fler får springa i hög takt men under kortare arbets-
pass. Det ger visserligen bättre tid för återhämtning men trots den höga 
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kostnaden får man inte till en långsiktig och hållbar arbetssituation för 
medarbetare och någon extra tid till brukarna. 
 
Socialchefen gör därför bedömningen att en satsning på förkortad arbets-
tid inte är det bästa alternativet för att skapa en bättre arbetsmiljö för 
medarbetarna.  
 
Ett stort antal nya medarbetare skulle även behöva anställas, vilket i 
Strömsund skulle kunna utgöra ett problem då det finns begränsat med 
utbildade undersköterskor i vår kommun.  
 
Äldreomsorgen står inför stora pensionsavgångar de kommande 10 åren. 
Cirka 150 undersköterskor går i pension och till det kommer uppskatt-
ningsvis ett femtiotal avgångar av andra skäl under samma period. Unge-
fär 200 nya medarbetare behöver anställas för att kompensera den utveckl-
ingen. En del av dessa kommer när de börjar sin anställning inte att ha 
önskvärd kompetens ifråga om kunskaper i basal omvårdnad vilket i sig 
ställer större krav på erfarna medarbetare och arbetsgivaren i introduktion 
och internutbildning. 
 
Antalet äldre personer blir fler och gruppen som är 80 år och äldre beräk-
nas i Strömsund öka med cirka 12 % till 2025. Många äldre får till en bör-
jan ett fåtal insatser i hemmet men behoven kan snabbt bli omfattande 
med dubbelbemanning och många timmars stöd per dygn. En tydlig trend 
är att eventuell inflyttning till särskilt boende skjuts framåt i livet vilket 
betyder att insatserna ofta är stora under hela dygnet för dem i särskilt bo-
ende. 
 
Att i stor skala reducera arbetstiden bedömer både arbetsgivare och fack-
liga organisationer som en ytterligare försvårande omständighet för att 
lyckas ge de äldre en framtida god omvårdnad. 
 
Socialchefen ser därför att ett bättre alternativ till arbetstidsförkortning 
kunde vara att förstärka äldreomsorgen och öka grundbemanningen till 
samma kostnad. Det skulle kunna öka den tillgängliga brukartiden med 
20 % tillgodo för de äldre. Det skulle även kunna bidra till en bättre ar-
betsmiljö och fler personal att fördela arbetet, kvällar och helger samt bi-
dra till minskat antal delade turer. Samtidigt skulle även behovet av vika-
rier minska vid korttidsfrånvaro då man med en högre grundbemanning 
klarar av viss frånvaro.   
 
Socialchefen bedömer det som en bättre satsning såväl för personal som 
för de äldre. 
 
Motionen avslås. 
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§ 107 Dnr 2017.213 113 
 
Val av ledamot i Pensionsstiftelsens styrelse 

Jörgen Petterson har avslutat sin anställning i kommunen och har därmed 
avgått som ledamot i Pensionsstiftelsens styrelse. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 99/2017 
 
Yrkande 

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

Till ny ledamot i Pensionsstiftelsens styrelse utses Thord Engström. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Thord Engström 
Pensionsstiftelsen 
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§ 108 Dnr 2017.217 730 
 
Uppföljning av kommunens tillgänglighetsplan för personer 
med funktionsnedsättning 

Kommunfullmäktige fastställde den 11 juni 2014 en tillgänglighetsplan 
för personer med funktionsnedsättning. Planen gäller för åren 2014-2016. 
Enligt planen ska varje verksamhetsansvarig nämnd initiera, fastställa och 
följa upp aktivitetsplaner för den egna verksamheten. 
 
Kommunens interna kvalitetsnätverk ska årligen sammanställa en rap-
port och redovisa till kommunstyrelsen och tillgänglighetsrådet. 
 
Interna kvalitetsnätverket har konstaterat att: 
 
• alla nämnder och bolag har fastställda aktivitetsplaner 
• kommunledningsförvaltningen plan har nio aktiviteter där sju är helt 

genomförda, resterande två är delvisgenomförda 
• teknik- och serviceförvaltningen har genomfört alla sex aktiviteter i sin 

plan 
• framtids- och utvecklingsförvaltningen har genomfört samtliga elva 

aktiviteter i sin plan 
• socialnämnden har genomfört samtliga aktiviteter i sin plan 
• barn-, kultur- och utbildningsnämnden har genomfört alla aktiviteter i 

planen 
• närvårdsnämnden har sju aktiviteter i planen som alla är genomförda 
• miljö- och byggnämnden har bara kunnat genomföra sin plan i be-

gränsad omfattning 
• bolagen fastställde sina planer sommaren 2015 och arbetar med ge-

nomförandet 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att rapporten läggs till handlingarna samt att kom-
mundirektören får i uppdrag att revidera och aktualisera tillgänglighets-
planen från 2014-2016.    
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§ 108 forts. 

Kommunstyreslens beslut 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 
 
2. Kommundirektören får i uppdrag att revidera och aktualisera tillgäng-

lighetsplanen från 2014-2016. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Verksamhetscontrollern 
Kommundirektören 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2017-06-27  17  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 109 Dnr 2017.139 003 
 
Yttrande över revisionsrapport Intern kontroll och riskbe-
dömningar 

Revisorerna har gett Kommunal Sektor inom PwC i uppdrag att genom-
föra en granskning avseende intern kontroll och riskbedömningar. 
 
Granskningen visar att arbetet med den interna kontrollen till övervä-
gande del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig kontroll. 
Brister har dock noterats gällande riskbedömningar. 
 
I syfte att utveckla verksamheten rekommenderar revisorerna att: 
 
•  Styrelsen och nämnder bör enas om ett gemensamt tankesätt när det 

gäller begreppet intern kontroll. 

•  Kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn-, kultur- och utbild-
ningsnämnden bör överväga om antalet kontrollmoment är rimliga. 

•  Arbetssätt och dokumentation gällande riskbedömningar bör utveck-
las. 

•  För att utveckla kommunstyrelsens övergripande kontroll föreslås att 
styrelsen dels förtydligar uppföljningen av den interna kontrollen i bo-
lagen, dels att styrelsen i särskilt beslutsärende årligen utvärderar 
kommunens samlade system för intern kontroll. 

 
Kommundirektörens förslag till beslut: 
 
Som svar på revisionens rekommendationer vill Strömsunds kommun in-
stämma i att styrelser och nämnder bör sträva efter mer enhetlighet i ar-
betssätt och metod för arbetet med intern kontroll. 
 
Att utveckla riskbedömningarna att bli mer systematiska är ett förbätt-
ringsområde som även kommunen identifierat. 
 
Ambitionen är att se över riktlinjerna för intern kontroll och även närmare 
utvärdera vad som kan förbättras när det gäller styrning och samordning 
av nämnder och bolag. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att svar avges enligt kommundirektörens förslag. 
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§ 109 forts. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Svar avges enligt kommundirektörens förslag. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommunrevisionen 
PwC 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden 
Närvårdsnämnden 
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 § 110 
 

Delegationsbeslut 

 a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 88-103/2017 
 

b) Handläggare tillgänglighets- och trafikfrågor Peter Janssons delegat-
ionsbeslut om parkeringstillstånd (nr 14) 

 
c) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om lönebidrag 
 (nr 4) 
 
d) Kommundirektörens delegationsbeslut om marknadsföringsbidrag 

(nr 1) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
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§ 111

Delgivningar 

a) Närvårdsnämndens beslut § 26/2017 om verksamhetsprognos per april 
2017. Bilaga 1

b) Socialnämndens beslut § 66/2017 om delårsrapport per april 2017.
Bilaga 2 

c) Överenskommelse mellan Strömsunds kommun och Arbetsför-
medlingen i Strömsund avseende extratjänster. Bilaga

d) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående
medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov:

Budget 2017 300 000:- 
Brottsofferjouren, § 75/2017 - 9 800:- 

Kvarstår 290 200:- 

e) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående
medel i kommunstyrelsens utvecklingspott:

Budget 2017 1 000 000:- 
Strömsunds skoterallians, § 306/2016  - 200 000:-
Kostnad för planändring Åsen 7:35 m.fl. ? 
§ 60/2017

 Kvarstår 800 000:- 

Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

_____  
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§ 66  Dnr 2016.51  700 
 
Delårsrapport per april 2017 
 
Redovisning lämnas över delårsrapport per april 2017.  
 
Vård- och socialförvaltningen ser ett underskott inom personlig assistans på 
1,2 mnkr samt ca 2 mnkr i underskott för placeringskostnader inom individ 
och familjeomsorgen.  
 
Äldreomsorgen förväntas med tillskott av äldreomsorgsmedel vara i balans. 
Kostnaderna för personlig assistans inom LSS, lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, och placeringskostnader inom IFO, individ- och 
familjeomsorgen, behöver särskilt bevakas även i fortsättningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner delårsrap-
port per april 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av och godkänner delårsrapport per april 2017. Bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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§ 26 Dnr 2016.16 041 
 
Verksamhetsprognos per april 2017 
 
Vakanser som inte tillsatts har medfört ökade kostnader på grund av köp 
av verksamhet, mer timvikarier och övertid för ordinarie personal. Detta 
har till viss del kompenserats av lönebidrag och att tjänsterna ej tillsatts 
helt. Fortsatt hög vårdtyngd gör det svårt att vara restriktiv med tillsätt-
ning av vikarier.  
 
Fortsatt översyn av verksamheten pågår för att försöka nå en budget i  
balans där en del är att se över möjligheten till mera utnyttjande av  
avståndsoberoende teknik. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att närvårdsnämnden tar del av och godkänner 
verksamhetsprognos per april 2017 samt att uppdra till närvårdschefen 
att vidta nödvändiga åtgärder för att få budget 2017 i balans. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
1. Tar del av och godkänner verksamhetsprognos per april 2017. Bilaga. 
 
2. Uppdrar till närvårdschefen att vidta nödvändiga åtgärder för att få 

budget 2017 i balans. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Närvårdschefen 
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