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§ 42 
 

Presentation av sjukfrånvaron 2016 

Antal årsarbetare har ökat från 1 261 till 1 288. Antalet grundar sig på den 
sammanlagda arbetade tiden (arbetade timmar). Semester, sjukdom och 
annan frånvaro räknas inte med. Antalet medarbetare är 1 428 personer 
varav 1 085 är kvinnor och 343 är män. Medelåldern är 47,5 år. Största ål-
dersgruppen är 55-åringar som är 63 personer. 
 
Total sjukfrånvaro (redovisas i procent)  
 
Den totala sjukfrånvaron är alltså den totala sjukfrånvaron i förhållande 
till sammanlagd ordinarie arbetad tid. Vi har minskat vår sjukfrånvaro 
från 6,24 till 5,86 %. Den totala sjukfrånvaron motsvarar 75 årsarbetare 
(2013 – 71 årsarbetare och 2014 - 73 årsarbetare, 2015 -  78 årsarbetare). Det 
är troligt att vi minskar utifrån Försäkringskassans ändrade tillämpning-
sätt av sin lagstiftning. 
 
Total sjukfrånvaro uppdelad på kvinnor och män 
 
Vi kan konstatera en liten minskning. Männens sjukfrånvaro är ungefär 
hälften av kvinnornas. 
 
Långtidssjukfrånvaro  
 
Av den sammanlagda sjukfrånvarotiden består 64,64  % av sjukfall längre 
än 60 dagar. Den övriga sjukfrånvaron är lika med all frånvaro kortare än 
60 dagar dvs. 35,36 %.  
 
Total sjukfrånvaro uppdelat på olika åldersgrupper  
 
Åldersgruppen upp till 29 år har blivit sjukare. De har en sjukfrånvaro 
motsvarande 4,32 %. 
 
Total sjukfrånvaro per förvaltning  
 
Teknik- och serviceförvaltningen har ökat sin sjukfrånvaro från 5,4 till 
6,1 %. Sjukfrånvaron finns till stora delar inom Lokalvård och Kost. 
Kommunledningsförvaltningen visar på en total sänkning av sjukfrånva-
ron från 4,4 till 2,76 %. Framtids- och utvecklingsförvaltningen har de 
senaste åren legat stilla men har nu ökat från 3,63 till 4,03 %. Sjukfrånva-
ron finns inom ensamkommande. 
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§ 42 forts. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har sänkt sin sjukfrånvaro 
från 4,95 till 4,13 %. Sjukfrånvaron inom barn-, kultur- och utbildnings-
förvaltningen finns till stora delar inom förskolan i Strömsund. Vård- och 
socialförvaltningen har en sänkning från 8,4 % till 7,7 %. Sjukfrånvaron 
finns inom alla kategorier såsom undersköterskor, chefer, dag, natt, hem-
tjänst, LSS, Särbo och hemsjukvård.   
 
Inom Närvård Frostviken finns en ökning av sjukfrånvaron till 7,1 % som 
till största delen härrör från personlig assistans men också Levinsgården.  
Den reflektion som finns är ju att antalet årsarbetare i dag motsvarar un-
gefär 2005 års värde. Då hade vi en sjukfrånvaro på 10,47 % (i dag 5,8 %). 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____  
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§ 43 
 
Information om klimatanpassningsarbete 
 
SMHI har beviljat Strömsunds kommun 336 000 kronor för deltagande i 
utveckling av webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassnings-
arbete i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser. 
 
Anders Bergman, miljö- och byggavdelningen, informerar om projektet 
och kommunens klimatanpassningsarbete. 
 
En arbetsgrupp ska tillsättas bestående av tjänstemän och politiker som 
ska arbeta med projektet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____  
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§ 44 Dnr 2017.71 040 
 
Begäran om tilläggsanslag för bemanning av Gäddede turist-
information 2017 

Tidigare har driften av Gäddede turistinformation skötts av Tillväxt 
Frostviken med uppdragsersättning från Strömsund turism till en kost-
nad av 250 000 kronor/år. 
 
Från den 1 januari övertog Strömsund turism anställningen av turistin-
formatören för att kunna räkna del av hennes arbetade tid som medfinan-
siering i INTILL-projektet.  
 
I och med att turistinformatören nu har sagt upp sig fattas ca 100 000 kro-
nor för att kunna köra turistinformationen i Gäddede 2017. Då har turis-
men ändå räknat med att de använder 60 000 kronor från befintlig budget 
utöver vad som är budgeterat för personal vid Gäddede turistinforma-
tion. 
 
Strömsunds turism anhåller om ett tilläggsanslag på 100 000 kronor för 
bemanning av turistinformationen i Gäddede. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 43/2017 
 
Yrkande 

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

1. Strömsund turism beviljas ett tilläggsanslag på 100 000 kronor för 2017. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens ändamål 002 år 2017. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Strömsund turism 
Ekonomi 
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§ 45  Dnr 2017.66 524 
 
Avveckling av kommunens ADSL-nät i Tullingsås  

Strömsunds kommun äger sedan 2014 ett ADSL-nät som levererar bred-
bandstjänster till kommuninvånare och företag. Att leverera bredbands-
tjänster ingår inte i det kommunala uppdraget, men övertagandet skedde 
för att säkerställa fortsatt leverans under en övergångsperiod och i avvak-
tan på alternativa lösningar. (KF § 280/2013) 
 
Sedan januari 2016 drivs nätet med ServaNet som kommunikationsopera-
tör. Det skapar möjlighet till en mer kontrollerad avveckling, vilket kan 
ske i takt med fiberutbyggnad och andra aktörers utbyggnad av mobila 
lösningar. (KS § 128/2015) 
 
I Tullingsås bygger ServaNet fibernät på uppdrag av Strömsunds kom-
mun. Fibernätet beräknas vara färdigställt och i drift från och med slutet 
av mars 2017.  
 
Med anledning av att fibernätet är utbyggt föreslås att kommunen av-
vecklar sitt ADSL-nät i Tullingsås. 
 
Bredbandssamordnaren föreslår att ADSL-nätet i Tullingsås avvecklas 
från och med den 1 maj 2017 eftersom fibernät är utbyggt i byn. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 44/2017 
 
Yrkande 

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

ADSL-nätet i Tullingsås avvecklas från och med den 1 maj 2017 under 
förutsättning att fibernät är utbyggt i byn. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
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§ 46  Dnr 2017.86 524 

Delegation att besluta om avveckling av kommunens ADSL-
nät  

Strömsunds kommun äger sedan 2014 ett ADSL-nät som levererar bred-
bandstjänster till kommuninvånare och företag. Att leverera bredbands-
tjänster ingår inte i det kommunala uppdraget, men övertagandet skedde 
för att säkerställa fortsatt leverans under en övergångsperiod och i avvak-
tan på alternativa lösningar.  
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 45/2017 
 
Yrkande 

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

Bredbandssamordnaren får delegation att besluta om att avveckla kom-
munens ADSL-nät i takt med att fibernätet byggs ut. Detta inom ramen 
för avsatta medel. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
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§ 47 Dnr 2017.77 524 
 
Ansökan om bidrag till ortssammanbindande nät 

I EUs regionala fond finns finansiering för utbyggnad av ortssammanbin-
dande fibernät. ServaNet har tagit fram en gemensam ansökan för 
Strömsunds och Ragunda kommuner. Projektets namn är Bredband Jämt-
land.  
 
Den del av ansökan som avser Strömsunds kommun innehåller sträckan 
från Lövberga till väg 342. Det finns ingen fiber längs den aktuella sträck-
an i dagsläget. Att dra fiber är nödvändigt för att i nästa steg kunna fiber-
ansluta hushåll och företag i området. Kommunen har anmält intresse av 
samförläggning i samband med vägförbättrande åtgärder som planeras.  
Projekttiden sträcker sig över perioden 2018–2021 och kommunens med-
finansiering uppgår till: 
 
År 2018    714 850 kr 
År 2019 1 654 650 kr 
År 2020 1 654 650 kr 
År 2021    714 850 kr 
 
Bredbandssamordnaren föreslår att kommunen medfinansierar projektet 
och att finansieringen beaktas i respektive års budget. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 46/2017 
 
Yrkande 

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

1. Kommunen medfinansierar projektet.  
 
2. Finansieringen beaktas i respektive års budget. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Bredbandssamordnaren 
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§ 48  Dnr 2017.56 373 
 
Beslut om bidrag 2017 från intresseföreningen Flåsjöbygdens 
Vindkraftfond  

Styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraftfond har vid sitt sammanträde den 
8 februari 2017 behandlat de bidragsansökningar som inkommit per den 
31 december 2016. Fonden hade vid månadsskiftet januari/februari möj-
lighet att fördela 427 334 kronor till ansökta objekt. 
 
Beviljade bidrag 
 
Havsnäs Bygdeförening, upprustning köket i bystugan  80 000 kr  
Östra Havsnäs Byförening, kompletterande renovering av skolan 74 145 kr 
Alanästets Byförening, fullfölja renovering av båthus  177 000 kr 
Havsnäsbygdens skoterklubb, inköp container för att kunna låsa  
in tillgångar   40 000 kr  
Summa   371 145 kr 
 
Kommunen ska enligt överenskommelsen med vindkraftbolaget granska 
om fattade beslut om bidrag är i enlighet med fondens syfte och intresse-
föreningens stadgar. Kommunstyrelsen ges nu tillfälle att uttala sig om 
besluten om bidrag följer överenskommelsen från 2008 och intresseföre-
ningens stadgar från 2010. 
 
Gudrun Eriksson, sekreterare i styrelsen för vindkraftsfonden, bedömer 
att fördelningen av bidrag följer överenskommelsen och föreningens 
stadgar och föreslår att kommunstyrelsen konstaterar att styrelsen för 
Flåsjöbygdens Vindkraftfond vid fördelningen av bidrag följt upprättade 
stadgar och den överenskommelse som träffats mellan kommunen och 
vindkraftbolaget. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 47/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2017-03-28  10  
     

     

Justering (Sign) 
  

§ 48 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraft-
fond vid fördelningen av bidrag följt upprättade stadgar och den över-
enskommelse som träffats mellan kommunen och vindkraftbolaget. 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Sekreteraren i styrelsen 
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§ 49 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, 
uppgifter ”Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas 
och till vilken hjälpmedelsgrupp det ska höra”. 

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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, 
uppgifter ”Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas 
och till vilken hjälpmedelsgrupp det ska höra”. 

 
_____  
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§ 50 Dnr 2017.2017.29 100 
 
Yttrande över Energikommissionens betänkande ”Kraftsam-
ling för framtidens energi” (SOU 2017:2) 

I juni 2016 slöts en ramöverenskommelse mellan fem av riksdagens par-
tier med en gemensam plan om en kontrollerad övergång till ett helt för-
nybart elsystem. Den svenska energipolitiken ska bygga på samma 
grundpelare som energisamarbeten i EU: ekologisk hållbarhet, konkur-
renskraft och försörjningstrygghet. Senast år 2045 ska Sverige inte ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Målet i ramöverens-
kommelsen är 100 procent förnybar elproduktion till 2040.  
 
Energikommissionen har med utgångspunkt från ramöverenskommelsen 
utarbetat ett antal förslag och bedömningar inom området i sitt betän-
kande.  
 
Miljö- och energidepartementet har skickat Energikommissionens betän-
kande på remiss till bland annat Strömsunds kommun. 
 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat ett förslag till yttrande. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 53/2017 
 
Arbetsutskottet föreslog att yttrande avges enligt upprättat förslag med 
följande tillägg:  
 
Strömsunds kommun motsätter sig en höjning av energiskatten. Dess-
utom förordar kommunen att fastighetsskatten tillfaller kommunerna en-
ligt tidigare ordning. 
 
Yrkande 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges enligt upprättat förslag med följande tillägg:  
 
Strömsunds kommun motsätter sig en höjning av energiskatten. Dess-
utom förordar kommunen att fastighetsskatten tillfaller kommunerna en-
ligt tidigare ordning. Bilaga 
 
_____   
 
Beslutsexp 
Miljö- och energidepartementet 
Miljö- och byggavdelningen 
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   Miljö- och energidepartementet 
  
  
 

 

Kraftsamling för framtidens energi, betänkande av Energi-
kommissionen (SOU 2017:2) 

Energiområdet genomgår stora och viktiga förändringar. Strömsunds 
kommun anser att Energikommissionens betänkande visar en tydlig väg 
mot målen i ramöverenskommelsen. Kommunen vill peka på två områden 
som skulle kunna förtydligas ytterligare. 
 
Användning och energieffektivisering 

Som komplement till Energimyndighetens uppdrag att tillsammans med 
olika branscher förmulera strategier för energieffektivisering bör även mil-
jöbalkens hushållningsprincip lyftas fram ytterligare. Myndigheter som 
bedriver tillsyn enligt miljöbalken har möjlighet att påverka och inrikta 
tillsynen mot energieffektivisering utifrån formuleringarna i 2 kap 5 § mil-
jöbalken. Med en förbättrad tillsynsvägledning från Energimyndigheten 
inom området borde fler tillsynsprojekt riktade mot energieffektivisering 
komma till stånd. Branschöverenskommelser inom området kan starta en 
förändringsprocess samtidigt som tillsynen kan driva utvecklingen vidare 
hos verksamhetsutövarna.  
 
Vattenkraft 

I betänkandet anger energikomissionen bland annat att vattenkraften ska 
omfattas av moderna miljökrav och att prövningssystemet ska utformas så 
att det inte blir onödigt administrativt och betungande i förhållande till 
miljönyttan. Uppfyllandet av EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på 
anläggningar för vattenkraft. Ett förenklat system för exempelvis ompröv-
ningar av vattendomar skulle kunna gynna förbättringsarbetet mot att 
uppnå ”god ekologisk potential” och ”maximal ekologisk potential” i vat-
tenområden påverkade av vattenkraft.  Strömsunds kommun anser att för-
tydliganden av begreppet ”god ekologisk potential” skulle underlätta ar-
betet ytterligare.  
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Ställningstagande 
 
Strömsunds kommun motsätter sig en höjning av energiskatten.  
 
Dessutom förordar kommunen att fastighetsskatten tillfaller kommunerna 
enligt tidigare ordning. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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§ 51 Dnr 2017.98 042 
 
Årsredovisning 2016 Strömsunds kommun 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat bokslut och för-
slag 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 balans-

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

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

cernens redovisade resultat till plus 81,6 mnkr.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomiche-
fens förslag. 
 
Kommunstyrelsens 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. 
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§ 51 forts. 
 
5. Resultatutjämningsreserven (RUR) ökas med 4,6 mnkr inom balans-

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

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

cernens redovisade resultat till plus 81,6 mnkr.  
 
_____  
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§ 52   Dnr 2017.98 042 
 
Förklaring till kommunfullmäktiges presidium med anled-
ning av förmodad anmärkning från kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen kan även i år anta att revisorerna kommer att rikta 
anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande följsamhet mot lagen om 
kommunal redovisning, samt kommer att avstyrka att kommunens årsre-
dovisning för 2016 godkänns. 
 
Ekonomichefens förslag till beslut: 
 
Kommunens tidigare avsiktsförklaring ligger fast i väntan på regeringens 
beslut av ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” SOU 2016:24. För-
slaget 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 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomiche-
fens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunens tidigare avsiktsförklaring ligger fast i väntan på regeringens 
beslut av ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” SOU 2016:24. 
Bilaga 
 
Förslaget avseende pensionsredovisningen går helt i linje med kommu-
nens redovisning. Då förslaget inte kommit upp under vårpropositioner-
na för 2017 förväntar vi att lagen tidigast kan träda i kraft den 1 januari 
2019. 
 
_____  
 
Beslutsexp 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 12 Dnr 2015.45 040 
 
Pensionsredovisningsmodell 
 
Kommunen redovisar sedan år 2006 sina pensioner enligt principen att alla 
kända pensionsskulder ska finnas med i balansräkningen (så kallad fullfonde-
ringsmodell). 
 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) säger att endast nya pensionsskul-
der från och med år 1998 ska finnas upptagna i balansräkningen (så kallad 
blandmodell). 
 
Enligt tidigare uttalanden har kommunstyrelsen för avsikt att följa den kom-
munala redovisningslagen vad gäller pensionsredovisningsmodell, men inte 
preciserat vilket år detta kan ske. 
 
Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) hade förslag på en ny rekommen-
dation som enligt tidigare besked väntades bli klar i november 2014. 
Regeringen tillsatte en utredning – En ändamålsenlig kommunal redovisning, Dir. 
2014:125 - i augusti 2014, och därmed slutförde inte RKR sin rekommendat-
ion. Utredningen ska vara klar i mars 2016, och om det blir någon lagändring 
kan den troligen träda ikraft tidigast år 2018.  
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi ser positivt på att denna fråga blir 
utredd av Finansdepartementet! 
 
Kommunens syfte med val av redovisningsmodell har hela tiden varit god 
ekonomisk hushållning. Fördelning av resurser till verksamheterna ska ske på 
bästa sätt, och inte påverkas negativt av ökade pensionsutbetalningar. Om re-
dovisningsmodellen skulle förändras från år 2016 har kommunen cirka 10 
mkr att minska på verksamheterna, utöver eventuella underskott som inte är 
hanterade från föregående år. 
 
Ett antal åtgärder har gjorts för att ta ansvar och planera för de kommande stora 
pensionsutbetalningar (uppkomna under den tiden då kommunsektorn expan-
derade kraftigt, och man förutsåg inte då att man behövde lösa den framtida 
finansieringen).  
 
Detta arbete påbörjades kring år 2000 och har resulterat i gjorda försäkrings-
lösningar för 85 mkr, och 202 mkr är nu hittills överförda till en pensionsstif-
telse.  

  

Justering (sign)  
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§ 12 forts. 
 
Preliminärt kan pensionsstiftelsen lämna gottgörelse (utbetala) till kommunen 
från år 2018. På detta sätt stärks kommunens ekonomi de år pensionsutbetal-
ningarna förväntas vara som allra störst. 
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi föreslår följande: 

1. Kommunen fortsätter att redovisa enligt så kallade fullfonderingsmo-
dellen fram till den kommande lagändringen, alternativt den gamla lagen 
om det inte blir någon förändrad lagstiftning på området. 
 

2. Kommunen fullföljer sin plan för pensionsstiftelsen. 
 

3. Kommunstyrelsen följer Finansdepartementets utredning. 
 

Beredning 
 
Kommunstyrelsen § 46/2015 
 
Yrkande 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen fortsätter att redovisa enligt så kallade fullfonderingsmodellen 
fram till den kommande lagändringen, alternativt den gamla lagen om det 
inte blir någon förändrad lagstiftning på området. 
 

2. Kommunen fullföljer sin plan för pensionsstiftelsen. 
 

3. Kommunstyrelsen följer Finansdepartementets utredning. 
 

Reservationer 
 
Britt-Inger Roos (c), Ylva Hansson Glantz (v), Göran Edman (rd) och Mona 
Bjurström (rd) reserverar sig mot beslutet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
Kommunrevisionen 
 

  
Justering (sign)  
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§ 53   
 
Information om budgetramar 2018 
 
Ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyft informerar om budgetramar 
2018. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 
_____  
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§ 54   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. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsre-
dovisningen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisningen godkänns. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Nils-Bengt Nilsson (c) i handläggningen av 
ärendet. 
 
_____ 
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§ 55   
 
Delegationsbeslut 

 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 37-54/2017 
 
 
b) Handläggare tillgänglighets- och trafikfrågor Peter Janssons delegations-

beslut om parkeringstillstånd (nr 7) 
 
 
c) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om lönebidrag 
 (nr 2) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
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§ 56  
 
Delgivningar 
 
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel 

i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
 Budget 2017   300 000:-  
 Anvisat t.o.m. § 41/2017  0:- 

 

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

 
 Budget 2017   1 000 000:- 
 Strömsunds skoterallians, § 306/2016 - 200 000:- 
 Anvisat t.o.m. § 41/2017  0:- 
 Återstår   800 000:- 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____   
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