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Om väderutmaningar, digitalisering 
och vacker fjällmiljö

Det pratas mycket om klimatförändringar och extremt 

väder. 2018 blev året då vi fick uppleva en vinter med 

ovanligt sträng kyla och massvis med snö! Våren 

och sommaren präglades av värme och torka vilket 

ledde till många besvärliga skogsbränder i vårt län. 

Under året jobbade vi med en Klimatanpassnings-

plan för kommunen, som fullmäktige tar beslut om i 

september 2019. Den beskriver hur vi ska arbeta 

förebyggande för att minska konsekvenserna av 

klimatförändringarna. 

Ökad digitalisering
Vi behöver bli bättre på att använda den teknik 

som finns för att digitalisera delar av vår verksamhet 

och på så vis bidra till hållbar utveckling, minskade utsläpp 

och bättre service. Ett viktigt steg är att skapa förutsätt-

ningar genom utbyggnad av fibernät. Vid årsskiftet hade 

Servanet anslutit 1 150 kunder. Under 2019 lägger vi yt-

terligare 15 miljoner kronor på utbyggnad.

Tydlig färdriktning
För att få en hållbar skoterturism i Frostviken har kom-

munen bildat ett skoterregleringsområde där Frostvikens 

Kommunal verksamhet, 

miljoner kronor (netto)

2017: 34

2018: 19

2016: 26

skoterklubb nu sköter drift och underhåll. Ordning, reda 

och välskötta leder ger skoteråkning i världsklass samtidigt 

som övriga turister också ges utrymme att vistas i vår vackra 

fjällmiljö! Under 2018 fattade kommunfullmäktige be-

slut om en Turismstrategi och ett Näringslivspolitiskt 

program. Två viktiga dokument för utveckling 

och tillväxt.

Gemensamma krafter
Kompetensförsörjningen är en stor utmaning. 

Kommunen och företagen deltar på rekryterings-

mässor och uppsöker studenter på universitet och 

högskolor i syfte att informera om våra 

spännande arbeten. Satsningen går 

under namnet Heja Strömsund.

Bättre arbetsgivare
Strömsunds kommun strävar hela 

tiden efter att bli en ännu bättre 

arbetsgivare! Bland annat har 

vi infört ett Må bra-bidrag 

för våra anställda och startar 

hösten 2019 ett projekt som ska 

öka känslan av sammanhang bland 

alla våra medarbetare. Spännande!
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Susanne Hansson (S)

Om resultatet
Resultatet blev plus 6 miljoner kronor 

för 2018. Det stärker vår ekonomiska 
ställning – men utmaningarna framåt är 
stora. Vi måste göra tuffa prioriteringar 
i våra verksamheter. Det är något vi 
kommer att arbeta vidare med 2019. 

Om investeringarna
Fortsatt renovering av Hjalmarhallen, 

upprustning av Frostviksskolan, byte 
av utomhusbelysning vid kommunens 
fastigheter och ny beläggning på delar 
av Järnvägsgatan i Hoting är några av 
2018 års investeringar.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2016  2017  2018

+ 51 mnkr

+ 27 mnkr

+ 6 mnkr

Våra investeringar Vårt resultat
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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.

Utvecklad dialog med 
kommuninvånarna.

Integration av nya  
kommuninvånare.

Ökad jämställdhet och 
tillgänglighet. 

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2017 ett antal övergripande mål för kommunen.

Politiska prioriteringar för 2018

Budgeten är det viktigaste politiska 
styrmedlet i kommunen. Att ta fram 
budgeten, följa upp den under året och 
slutligen göra bokslut är en omfattande 
process som pågår hela året.

Årshjul – så ser det ekonomiska året ut i vår kommun

Budget nämnderna 2020
Varje nämnd lägger detalj-
budget för sina respektive 
verksamheter (oktober).

Mer fakta om budgeten
I budgeten måste intäkterna vara större 
än kostnaderna.

Budgeten ska innehålla en plan för de 
kommande tre åren där det första är 
budgetåret. 

Budgeten styr hur kommunen ska för-
dela sina resurser. Därför är det viktigt 
med helhetssyn och målstyrning. 

Delårsrapport per 
augusti 2019
Uppföljning av ekonomi, 
inklusive delårsbokslut, samt 
uppföljning av beslutade mål 
för verksamheten (september).

Delårsrapport per april 2019
Uppföljning av ekonomi och be-
slutade mål för verksamheten (maj).

Årsredovisning 2018 
Vi redovisar ekonomi, investeringar 
och hur vi lyckats följa den uppsatta 
budgeten och de gemensamma målen 
för året (april).

Budgetberedning, budget 2020
Arbete med budgetförutsättning och budget-
dialog med alla nämnder, förvaltningar och 
bolag (februari–april).

Budget 2020 och plan 2021–2022
Det är alltid kommunfullmäktige (KF) som tar beslut om budgeten. Samtidigt tar 
också KF beslut om den översiktliga budgetplanen för kommande år (juni).

Januari

Juni

AprilSeptember
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  Kvinnor      Män      Totalt     Kommun      Riket

0–19 år 1 160  1 168 2 328        20% 23%
20–64 år  2 733 3 229 5 962  51% 57%
65 år och äldre 1 730  1 683  3 413  29% 20%

Totalt 5 623 6 080  11 703  100%      100%

 2018   2017  2016

Årets resultat, mnkr 6  27 51

Årets resultat, kr/invånare 504  2 324 4 336

Eget kapital, mnkr 115 109 84

Eget kapital, kr/invånare    9 827 9 248 7 105

Nettoinvesteringar, mnkr 45 61 55

Nettoinvesteringar, kr/invånare               3 879 5 148 4 628

Pensionsskuld, kr/invånare 17 235 17 900 18 122       

Borgensåtagande, kr/invånare               7 635 8 003 8 045

Förpliktelsebelopp,

(skulder, pensioner, borgen), kr/invånare  48 423 47 127 46 193

Soliditet inkl pensionsskuld 19% 19% 15%   

Total skuld- och avsättningsgrad 81% 81% 85%

Nettokostnadsandel  95% 97% 93%

Kommunal skattesats    23,22 23,22 22,72

Källa: SCB 31 december 2018. 

0–19 år 33  
20–64 år  15
65 år och äldre 1 
 
Totalt 49

varav kvinnor 22, män 27

  Vår befolkning 2018   Våra nyanlända 2018

Källa: Migrationsverket 19 mars 2019.

Tre år i siffror
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Grevåkerskolan vann kommunens  
första matsvinnstävling

Det var premiär för både en Klimatvecka 

och en matsvinnstävling mellan grundsko-

lorna 2018. Varje månad slängs flera hundra 

kilo mat i skolmatsalarna – genom tävlingen 

fick eleverna i uppdrag att tänka över sitt 

tallrikssvinn och slänga så lite som möjligt.

Bäst lyckades Grevåkerskolan i Hammerdal 

som vann en Nobellunch. Servitörer var bland 

annat kommundirektör, kommunalråd och ett 

antal förvaltningschefer. Under tävlingsperio-

den slängde eleverna i snitt 3,37 gram/person. 

Bra jobbat alla elever!

I början av året lanserade kommunen 

och näringslivet den gemensamma sats-

ningen Heja Strömsund. 

Satsning ska locka fler   
att flytta till kommunen

”Mycket positivt”

Ett projekt som genom webbplats, 

inflyttarevent och inte minst positiv 

marknadsföring ska locka fler att flytta till 

kommunen och jobba hos oss och andra 

företag i stort behov av arbetskraft. 

–  Vi har mycket att vara stolta över 

och det tänker vi lyfta fram i satsningen, 

säger näringslivschefen Björn Amcoff.

Strömsunds kommun hamnade på andra plats i kreditupp-

lysningsföretaget SYNAS stora undersökning. Det innebär att 

kommunen var näst bäst i länet på tillväxt 2018. De företag 

som bidrog till placeringen hade ökat sin omsättning, nyan-

ställt eller gått med vinst.

Det är kreditupplysningsföretaget SYNA som står bakom 

utmärkelsen Bästa Tillväxt, som bygger på en granskning av 

samtliga svenska aktiebolags bokslut. 

Vi är näst bäst i länet på tillväxt!

Lokalvårdare fick gå 
yrkesutbildning

Både teori och praktik stod 

på schemat för lokalvårdarna 

som gick en yrkesutbildning.

–  Den stärker våra medarbetare och ger dem en bekräftelse 

på sin egen kompetens samtidigt som den bidrar till att höja 

statusen för yrket. Som arbetsgivare säkerställer vi också att vi 

har kompetent personal, säger arbetsledaren Anneli Funseth.

Kommunen pressade E.ON om alla avbrott
Vad beror alla återkommande elavbrott i delar av kom-

munen på och vad tänker E.ON göra åt dem? Det var två av 

frågorna som kommunen krävde svar på under förra året.  

Framförallt var det boende i Lövbergaområdet, Alanäset, 

Gubbhögen, Ringvattnet, Siljeåsen och Havsnäs som var drab-

bade. Kommunen bjöd in elbolaget till flera möten. 

Fram till 2020 satsar E.ON en miljard kronor på att väder-

säkra elnäten i Norrland genom att gräva ner en del ledningar 

och isolera luftledningar.

Några händelser från 2018

Hitta alla nyheter från oss på www.stromsund.se
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Så använde vi pengarna 2018Härifrån kom kommunens pengar 2018

Skatt och kommunal-
ekonomisk utjämning 

Taxor och avgifter, 
exempelvis barnomsorg, 
vård, vatten och avlopp.

Bidrag, 
exempelvis statsbidrag, 

EU-bidrag.

Försäljning, 
exempelvis utbild-
ningar av elever från 
andra kommuner.

Övriga intäkter, 
exempelvis hyror.

1 078 miljoner 
kronor

76 %

14 %

3 %

2 %

5 %

Obligatoriska: Till exempel byggfrågor, 
förskola, skola, bibliotek, omsorg om 
äldre och funktionsnedsatta, avfall, vat-
ten 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.

Vård- och social- 
förvaltning 42%
Äldreomsorg, socialtjänst, 
omsorg om funktions-
nedsatta med mera.

Övrig verksamhet 2%
Politisk verksamhet 1%

Miljö- och byggavdelning 1%

Teknik- och serviceförvaltning 4%
Förvaltning av fastigheter, avfall, vatten, avlopp, 

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

Kultur- och fritidsavdelning 2% 

Kommunstyrelsen övrig verksamhet 6%
Räddningstjänst, näringsliv, säkerhetssamordning med mera.

t
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         Kostnad i kronor per invånare 2017

Teknik- och serviceförvaltning 4%
Förvaltning av fastigheter, avfall, vatten, avlopp, 

kostverksamhet, IT, färdtjänst med mera.

Kommunstyrelsen övrig verksamhet 6%
Räddningstjänst, näringsliv, säkerhetssamordning med mera.

Kommunledningsförvaltning 4%
Ekonomi, löner, HR, kansli, turism, överförmyndare.

Framtids- och utvecklingsförvaltning 9%
Gymnasieskola, vuxenutbildning, integration,  
EU-projekt med mera.

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

Förskola och skolbarnomsorg    8 453     8 775

Medel- 
kommun

Strömsunds
kommun

Källa: Kolada 2017 (sifforna för 2018 var inte tillgängliga vid tryck). Ta del av fler jämförelser på www.stromsund.se, sök på ”Öppna data”

Antal invånare 2017

Befolkningsförändring 2013 till 2017

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 2017

Mediannettoinkomst, kronor/invånare 20+

Skatteintäkt, kronor/ invånare

Kommun 
totalt

MänKvinnor Medel-
kommun

Utbildning    19 704                 19 297

Individ- och familjeomsorg     5 497     4 049

Äldreomsorg    21 497   14 690

Kultur och fritid      2 221     2 925

Infrastruktur, skydd med mera    6 303     4 678

 5 653  6 138  11 791 34 897

   -4%  -2%   -3%  4%

  15%  16%   15%  12%

  16%  14%   15%  18%

  32%  16%  23%  33%

  87%  57%  74% 78%

  72% 61% 66%  72%

  203 700 191 200 223 764

        –  – 42 451 43 671

178 600
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Så här är kommunen organiserad  

Ledamöter 2019–2022:

Socialdemokraterna, 16
8 kvinnor, 8 män
 
Centerpartiet, 7
3 kvinnor, 4 män

Moderaterna, 4
1 kvinna, 3 män

Rättvis demokrati, 2
1 kvinna, 1 man

Vänsterpartiet, 2
1 kvinna, 1 man

Sverigedemokraterna, 
4
1 kvinna, 3 män

 
Totalt: 35 stycken
15 kvinnor 
20 män

Antal ersättare:
20 stycken

Mer info och kontaktuppgifter på 
www.stromsund.se

Mandatfördelning i 
kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige Revision

Kommunala bolag
Jämtlandsvärme AB

Strömsunds hyresbostäder AB

Strömsunds utvecklingsbolag AB

Kommunalförbund 

Jämtlands  

Räddningstjänstförbund

Kommunstyrelse

Socialnämnd Vård- och
socialförvaltning

Miljö- och 
byggnämnd

Miljö- och 
bygg avdelning

Framtids- och  
utvecklingsförvaltning

Teknik- och  
serviceförvaltning

Barn, kultur- och 
utbildningsnämnd

Barn-, kultur- och  
utbildningsförvaltning 

Kultur- och  
fritidsavdelning

Gemensam nämnd 
för närvård Frostviken

Kommundirektör

Valnämnd

Överförmyndaren

Närvård Frostviken

Kommunlednings- 
förvaltning

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

Vad är skillnaden mellan politiker och tjänstepersoner?

Tjänstepersoner 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 underlag 
för politiska beslut. Tjänstepersonerna 
redovisar tillbaka till politikerna.
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Kommundirektören har ordet 

Bokslutet blev positivt men visst 
är det så att vi har några tuffa 
år framför oss. Den ekonomiska 
tillväxten i Sverige dämpas så 
ekonomiskt är vi inne i en skakig 
period. 

Kommunens kostym är lite för stor, 

det vill säga ambitionerna är högre 

än vad våra resurser räcker till. Vi har 

underhållsbehov inom vatten och av-

lopp, fastigheter och vägar. Det kostar 

pengar och ska finansieras via skatten 

eller avgifter. 

Verksamhetsutveckling med hjälp av 

teknik, till exempel digitalisering, ska 

göra att vi kan förenkla vissa moment 

för att sedan ha mer tid för den kom-

muninvånare som verkligen behöver 

stöd.

Goda arbetsplatser ...
Vi vill satsa på goda arbetsplatser! 

Under 2019 startar en utbildningssats-

ning för samtliga anställda, med stöd 

av EU-medel. Syftet är bland annat att 

nå ökad delaktighet och därigenom 

vara en arbetsgivare som attraherar och 

behåller personal. 

... och gott värdskap
Allt kostar inte pengar. Att ha ett bra 

värdskap gentemot våra kommuninvå-

nare är gratis! 

Jag tycker själv att vi har en fin och 

välskött kommun. Givetvis finns det 

alltid saker att förbättra, hör gärna av 

dig till mig om du vill dela med dig av 

förslag eller idéer. Välkommen!

  Anneli Svensson 

Verksamheterna om året som gått

Kommunstyrelsen
Uppdrag: Att förutom den politiska verksamheten ansvara 

för räddningstjänst, näringsliv och kommunens säkerhets-

samordning. Ska även samarbeta med länets gemensamma 

upphandlingskontor.

”

Kommunledning
Hur ser våra rutiner och arbetssätt ut och hur kan vi arbeta 

för att stärka ledarskap, styrning och ansvar? Det är några 

viktiga frågor som genomsyrat året och kommunens syste-

matiska arbetsmiljöarbete. Efter en omorganisation tillhör nu 

Överförmyndaren och Strömsund turism förvaltningen. Gläd-

jande var att gästnätterna på Strömsunds camping ökade,  

slutsiffran blev 30 700. Vi slutförde arbetet med ett nytt 

budget- och prognossystem, personalenheten bytte namn 

till HR-enheten och Bemanningen utökade sitt arbetsområde 

och hjälper nu fler verksamheter med vikariebemanning. 

Uppdrag: Hjälpa till att leda, samordna och följa upp verk-

samheten i nämnder, förvaltningar och bolag. Verkställa och 

genomföra kommunstyrelsens beslut. Stötta också i frågor som 

rör demokrati, tillgänglighet och säkerhet samt vid kriser. För-

valtningen är kommunens centrala administration där kansli, HR, 

löner, ekonomi, Strömsund turism och Överförmyndaren ingår. 

Teknik och service
Under året har stort fokus 

legat på att stärka arbetet 

med krisberedskap och civilt 

försvar. Vi startade arbetet 

med att göra en säkerhets-

analys för att veta vad som är 

skyddsvärt i kommunen utifrån 

säkerhetsskyddslagen. Vi började också ta fram en ny Risk- 

och sårbarhetsanalys som ska vara klar 2019. En ny funktion 

i kommunen som vi införde under året var tjänsteperson i 

Nya lekplats i Gäddede.



beredskap (TIB). TIB har till uppgift att ta emot larm om 

allvarliga händelser, ta beslut och samordna det inledande 

arbetet. Vi genomlyste färdtjänsten och förtydligade rikt-

linjerna. På gatu- och markenheten lade vi stora resurser 

på att reparera vägbelysning, Gäddede fick en ny lekplats 

och det blev en ny gång- och cykelväg med belysning från 

Vattudalsskolan till Engconhallen. Vissa dagvattenledningar 

i Strömsund blev också utbytta. 

Uppdrag: Sköta  drift och underhåll av kommun ens fastighe-

ter, VA-anläggningar, gator, vägar och parker. Göra utred-

ningar, projektering och upphandling samt ny-, om- och 

tillbyggnad av kommunens fastigheter och anläggningar. 

Förvalta kommunens skog, ansvara för teknisk beredskap 

samt köpa och sälja fastigheter. Förvaltningen ansvarar för 

försäkringsavtal, lokalvård, kostverksamhet, bostadsanpassning, 

färdtjänstärenden, reception/kundtjänst och IT. 

Framtid och utveckling
Av studenterna på Hjalmar Strömerskolan uppnådde 97,3 

procent kriterierna för gymnasieexamen, siffran för riket var 

90,4 procent. Skolan invigde fyra kortare yrkesspår inom 

vård, kök, barnomsorg samt industri och vindkrafttekniker-

utbildningen startade upp igen. Några av projekten under 

året var Best Practice, Hållbar skoterturism i Frostviken och 

Barnets bästa vid återvändande. 

Uppdrag: Ansvara för att utveckla kommunen och dess med-

Gymnasieskolan startade fyra kortare yrkesspår. 

borgare. Samordna satsningar på kompetenshöjning, tillväxt och 

samhällsutveckling. Ansvara för gymnasieskola, vuxenutbildning, 

Lärcentrum och Akademi Norr. Huvudansvar för inflyttarservice 

och flyktingmottagning för personer med uppehållstillstånd samt 

för mottagande och omsorg om ensamkommande flyktingbarn. 

Ansvara för EU-projekt med kommunal medfinansiering.

Miljö och bygg
Tillsammans med slamtömmarna arbetade vi 

under året intensivt med att kartlägga dåligt 

fungerande avlopp, det ledde till 149 nya 

avloppsärenden. Det var tillfredställande 

att vi klarade av att handlägga 121 av 122 

bygglovsansökningar inom den lagstadgade 

handläggningstiden. Avdelningens nya drönare 

kom till stor användning vid tillsyn av bland annat 

täkter och ovårdade tomter. Under våren arbetade vi med 

giftfria förskolor, det resulterade bland annat i att olämpliga 

leksaker togs bort från skolorna. Vi genomförde en objektiv 

skattning av luftkvaliteten i kommunen med hjälp av ett 

simuleringsprogram. Överlag är luftkvaliteten mycket god.

Uppdrag: Sköta tillsyn och besluta om tillstånd inom områ-

dena miljö, hälsoskydd och livsmedel. Handlägga och besluta 

om bygglov, bygganmälan och strandskyddsdispens, upprätta 

detalj- och översiktsplaner. Underhålla byggnads- och adress-

register samt det geografiska informationssystemet, GIS. Sköta 

handläggning och tillsyn av serveringstillstånd samt se till att 

företagen följer regelverken för försäljning av folköl, tobak och 

vissa receptfria läkemedel.

Barn och utbildning
Migrationsverket flyttade sina boenden från kommunen 

under 2018. För oss innebar det att vi tvingades lägga ned 

två förskolor, Myran och Solgården, för att bättre anpassa vår 

verksamhet till färre barn. I Backe tittade vi under året på vilka 

åtgärder vi behöver göra i Fjällsjöskolan, något som framöver 
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Verksamheterna om året som gått



kommer att medföra  extra kostnader för både investering 

och drift. Skolorna fick fler datorer för digitalt lärande och 

vi inledde ett arbete för att utveckla kunskapsresultaten hos 

eleverna och även utveckla kvaliteten i förskolorna.

Uppdrag: Ansvara för förskola, fritidshem, förskoleklass, grund-

skola och särskola. I kommunen finns sju rektorsområden med 

nio grundskolor och 18 förskolor. 

Kultur och fritid
Att hålla skidspåren fina var en utmaning denna 

snörika vinter. Vi ställde i ordning slalombacken 

Vallberget i Strömsund, bytte ut armaturer, gallra-

de och servade liften. Även elljusspåret i Gäddede 

fick en ansiktslyftning. Biblioteket i Hammerdal 

flyttade in i mer centrala lokaler. Kulturskolan 

hade en uppskattad musikteater och vid jul en 

show i Hoting i samarbete med Centralskolan. 

Vi stöttade ovanligt många kulturevenemang.

Uppdrag: Att tillsammans med studieförbund och 

föreningar arrangera aktiviteter i kommunen och sam-

ordna fritidsgårdsverksamheten. Ansvara för kulturskolan och 

biblioteken. Sköta idrottsanläggningar, motions- och skidspår.

Vård och social
Insatser för att människor ska gå från försörjningsstöd 

till sysselsättning var ett stort fokusområde. Genom statliga 

extratjänster och andra satsningar inom förvalt ningen kunde 

omkring 120 personer försörja sig via ett arbete inom någon 

av kommunens verksamheter istället för att ha passivt för-

sörjningsstöd. För att säkra framtida kompetensförsörjning 

fortsatte satsningen där vårdbiträden får vidareutbilda sig till 

undersköterskor. Medarbetarna i dagverksamheten skapade 

tillsammans med lokala företag sysselsättning för brukarna. 

Besöken på Ungdomsmottag ningen ökade. Digitalisering 

och införande av välfärdsteknik har testats, bland annat en 

applikation för introduktion av personal.

Uppdrag: Bistå dem 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. 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.

Närvård Frostviken
Under året var det bra verksamhet i alla 

delar av Närvård Frostviken. Sedan flytten är 

hälsocentralen mer tillgänglig, och vad gäller 

personalen är det god kontinuitet. Levinsgår-

den hade god beläggning. Under en period 

med tomma rum kom fler korttidsboende från 

andra delar av kommunen, vissa valde att stanna. 

Även lägenheterna på Forsgården var uthyrda.

Uppdrag: Att ge primärvård vid hälsocentral, där 

även ambulans ingår. Ansvara för särskilt boende, 

trygghetsboende, personliga assistentgrupper, hemtjänst, 

hemsjukvård och fotvård. Närvård Frostviken är ett samarbete 

mellan Strömsunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. 

Upptagningsområdet är 45 kvadratmil stort. 

Revisionen
Revisionen granskade årsredovisning och delårsrapport 

och gjorde en grundläggande granskning av styrelsens och 

nämndernas ansvarsutövning. Man gjorde även fördjupade 

granskningar av bland annat lokalförsörjning, rektors styr-

ning och ledning samt underhåll av vatten, avlopp och gator.

Uppdrag: Att årligen granska verksamhet i styrelser, nämnder 

och kommunägda bolag. Uppgiften är att pröva om kom-

munen sköter sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen 

nämnderna gör är tillräcklig.
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Verksamheterna om året som gått

Fotnot: Det här är ett axplock, läs mer om verksamheten på www.stromsund.se



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

Cirka 12 mil
kommunala vägar 
sandar, snöröjer 
och underhåller 
kommunen varje 
vintersäsong.

133 bygglov...
... och 64 bygganmälningar 
kom in till miljö- och bygg-
avdelningen under 2018. 

500 + 1 170 = antal barn

2 007 ton
hushållssopor 
samlade våra sop-
bilar in från de gröna 
tunnorna förra året. 

360 stycken
trygghetslarm hade 
kommunen ute hos 
hemtjänstmottagare. 

1,28 miljarder liter
kommunalt dricksvatten producerade 
våra vattenverk förra året.

Kommunledningsförvaltningen
Box 500, 833 24 Strömsund • Besöksadress Storgatan 15 •  Telefon 0670-161 00  •  kommun@stromsund.se  •  www.stromsund.se         

www.facebook.com/stromsundskommun                        Strömsunds kommun
 

634 abonnenter
fick fiberanslutning förra året. Under 2019 
fortsätter utbyggnaden runt om i kommunen. 

791 000 
måltider
serverades det från 
kostenheten i våra 
olika verksamheter.

Det gick cirka 500 barn i förskolan och om-
kring 1170 elever i förskoleklass till årskurs 9.

2,8 miljoner kronor
kostade kommunens verksamhet  
varje dag under 2018.
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