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Justering (Sign) 

§ 1

Information från kommunrevisionen 

Jan Rönngren ordförande för revisonen informerar om två gransknings-
rapporter.  

Den ena rapporten rör protokollskrivskrivning för kommunstyrelsen och 
nämnderna. Revisionens bedömning är att nämndernas och kommunsty-
relsens protokoll hanteras på ett ändamålsenligt sätt. 

Den andra rapporten rör psykisk ohälsa och är ett samarbete mellan 
Strömsunds, Krokoms, och Östersunds kommuner och Region Jämtland 
Härjedalen.  

För Strömsunds del har socialnämnden granskats. Det övergripande syf-
tet med granskningen har varit att svara på om det finns en tillfredsstäl-
lande styrning, uppföljning och intern kontroll, av samverkan mellan 
Region Jämtland Härjedalen och Strömsunds, Krokoms och Östersunds 
kommun för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att nämndens interna kon-
troll inte är tillräcklig inom granskat område 

Revisionsrapporterna finns i sin helhet på kommunens hemsida.  

Kommunrevisionen har upphandlat nya sakkunniga och från och med 
2020 kommer Ernst & Young vara revisionens sakkunniga.  
_____ 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2020-02-19  3
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 2 Dnr 2019.463 340 

 
Godkännande av överlåtelseavtal gällande vattenledning 
 
Efter att Strands VA-förening sagt upp sitt avtal med Strömsunds kom-
mun avseende vattenförsörjning och ordnat detta själva fick fortsättnings-
vis inte fastigheterna i Bredgårdsområdet ingå i Strands VA-förening. 
Därför kom dessa fem fastighetsägare in med ansökan om anslutning till 
kommunens dricksvattenanläggning. Ansökningarna beviljades och för-
bindelsepunkter för varje fastighet upprättades och ledningen mot Strand 
proppades. 
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 179/2019. 
Kommunstyrelsen § 242/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige godkänner överlåtelseavtalet gällande övertagandet 
av vattenledningen från Strands VA-förening. Bilaga 
_____ 

Beslut skickas till 

Teknik- och serviceförvaltningen 
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ÖVERLÅTELSEAVTAL 
 
Fastigheterna som ingår i Strands ekonomiska förening för vatten och avlopp 
ligger utanför verksamhetsområdet för kommunens allmänna va-anläggning, 
men har hittills fått sin vattenförsörjning tillgodosedd från kommunens all-
männa dricksvattenanläggning, med stöd av avtal träffat mellan parterna. 
 
Mellan Strömsunds kommun, i fortsättningen Kommunen, och Strands ekono-
miska förening för vatten och avlopp, i fortsättningen Föreningen, träffas denna 
överenskommelse. 
 
§ 1 Upphörande av vattenleverans 
 
Parterna är överens om att avtalet om vattenleverans mellan parterna upphör på 
tillträdesdagen enligt nedan. 
 
 
§ 2 Överlåtelse av vattenledningar m m 
 
Föreningen överlåter till Kommunen de vattenledningar med därtill hörande 
anordningar som markerats på bilaga 1 till detta avtal.   
 
Ledningarna överlåts i befintligt skick. 
 
Föreningen skall se till att Kommunen på oförändrade villkor får överta befint-
liga servituts- eller nyttjanderättsavtal som Föreningen har med respektive fas-
tighetsägare i den mån det överlåtna ledningsnätet ligger i mark som inte ägs av 
Föreningen.  
 
Ledningsrätt som beviljats Föreningen för ledningsnät m.m. skall, vad avser det 
övertagna ledningsnätet, övertas av Kommunen. 
 
§ 3 Tillträde 
 
Vattenledningarna överlåtes per 2018-12-01. 
 
§ 4 Vederlag 
 
Överlåtelsen sker vederlagsfritt. 
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§ 5 Leveransåtagande 
 
Föreningen svarar fram till tillträdesdagen för vattenleverans till följande fastig-
heter: 
Strömsund Bredgård 1:307,  
Strömsund Bredgård 1:308,  
Strömsund Bredgård 1:309,  
Strömsund Bredgård 1:297 och  
Strömsund Bredgård 5:1 
 
Kommunen övertar per tillträdesdagen Föreningens skyldigheter vad avser an-
svaret för vattenlevaransen till nyssnämnda fastigheter. 
 
§ 6 Tvist 
 
Tvist med anledning av detta avtal avgörs av allmän domstol. 
 
§ 7 Förbehåll för avtalets giltighet 
 
Detta avtal är gällande endast under förutsättning att avtalet godkänns av kom-
munfullmäktige i Strömsunds kommun. 
 

 
 
 
Tomas Johannesson  Helen Löfgren-Larsson 
Strands VA-förening  Chef AVA-enheten 
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§ 3 Dnr 2019.462 340 

 
Utökning av verksamhetsområdet för vatten i Strömsund 
 
I samband med att Strands VA-förening sade upp sitt avtal där kommu-
nen åtagit sig att leverera vatten till föreningen och föreningen beslutade 
att ordna sin vattenförsörjning själva så fick en del fastigheter inte fort-
sätta att ingå i Strands VA-förening. Dessa fastigheter har inkommit med 
ansökan om anslutning till kommunens anläggning för dricksvatten vil-
ket har beviljats. I och med detta bör kommunens verksamhetsområde för 
vatten utökas.  
 
Det säkerställer fastighetsägarnas rättigheter och skyldigheter enligt vat-
tentjänstlagen, ABVA och VA-taxan. Fastigheterna i Bredgårdsområdet 
ligger nära det befintliga verksamhetsområdet för vatten. 
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 180/2019. 
Kommunstyrelsen § 243/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Verksamhetsområdet för vatten utökas från den 1 mars 2020 enligt karta. 
Bilaga  
_____ 

Beslut skickas till 

Teknik- och serviceförvaltningen 
 

 
  



Förslag till verksamhetsområde Bredgård/Alanäsvägen

utökad verksamhetsområde

fastighetsgränser

Bakgrundskarta: LMV Topografisk webbkarta 1.0.4
2019 - 10 - 29                              Fabian Neugirg

Skala 1 : 5 500
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§ 4  Dnr 2019.472 291 

 
Investering för omställning av tillagningskök till mottag-
ningskök Frostviksskolan 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har i samband med ventilationsbytet av 
Frostviksskolan begärt en offert för en ombyggnation av befintligt tillag-
ningskök till ett mottagningskök samt byte av golvmatta i matsalen.  
 
Offerten för renovering till mottagningskök uppgår till 1 208 000 kronor. 
Till grund för reinvesteringen finns miljö- och byggnadsnämndens före-
läggande och kontroller med diarienummer 2018.0472. 
 
Kontroller med dokumenterade brister från 2008 och framåt och ett före-
läggande om att redovisa en underhållsplan för köket i Frostviksskolan 
har ålagts teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Följande förslag framförs av teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Förslag 1 
Helrenovering av köksdelen samt ny matta i matsalen. 
Ett tilläggsäskande på 1 208 000 kronor enligt offert plus ÄTA för 2020 
(Totalt 1 390 000 kronor) och arbetet med köket påbörjas i direkt anslut-
ning av pågående ventilationsbyte. 
 
Förslag 2 
Endast genomföra minimala bygg och målningsåtgärder för att åtgärda  
miljö och byggnadsnämndens föreläggande. I samband med detta även 
byta diskmaskin och golvmatta i matsalen uppskattad kostnad ca 300 000 
kronor. 
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§ 4 fortsättning.  
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 185/2019. 
Kommunstyrelsen § 246/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Teknik- och serviceförvaltningen genomför bygg- och målningsåtgär-

der för att åtgärda miljö- och byggnadsnämndens föreläggande samt 
byte av diskmaskin och golvmatta i matsalen. 

 
2. Kommunfullmäktige avsätter 300 000 kronor för bygg- och målnings-

åtgärder. 

 
3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 

2019. 
_____ 
Beslut skickas till 

Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 5 Dnr 2019.194 649 

 
Medborgarförslag - Gällande barnomsorg i Norråker 

Johannes Collin med flera har skrivit ett medborgarförslag om att 
Strömsunds kommun ska fortsätta att driva förskoleverksamhet i Norrå-
ker.  
 
Förslagsställarna vill att kommunen ändrar sitt beslut om att stänga Norr-
skenets förskola i Norråker.   
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har lämnat ett yttrande till kom-
munstyrelsen.   
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 6/2020. 
Kommunstyrelsen § 4/2020. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga 
____ 
Beslut skickas till 

Johannes Collin 
  



  
Kommunfullmäktige  

YTTRANDE 
 
2020-20-25 
 
 

1 (2) 
 
Vårt dnr: 2019.194 
 
 

 

  

  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  Bankgiro 991-1918 

 

Yttrande över Medborgarförslag – Ny förskola Norr-
åker 

Våren 2018 lades förskolan Norrskenet ned i Norråker av anled-
ningen att barnantalet var för litet, det saknades legitimerad 
förskollärare och vi hade väldigt svårt att hitta vikarier när per-
sonalen blev sjuk eller av annan anledning inte kunde vara i 
barngrupp. 
 
Nu har en föräldragrupp i Norra Tåsjödalen, Norråker lämnat 
in ett medborgarförslag där de vill att vi överväger att öppna 
upp förskolan igen med motiveringen att det blivit betydligt 
fler barn i området och att alla inte skulle få plats på förskolan i 
Kyrktåsjö som det ser ut i dagsläget. 
 
Som svar på detta förslag har förvaltningen gjort kostnadsbe-
räkning på att starta förskola i Norråker igen och vi har också 
tittat på vad som behöver göras för att få plats på förskolan i 
Kyrktåsjö istället.  Vi har också tagit fram statistik på antalet 
barn i området både på vår sida kommungränsen och på Doro-
teasidan av kommungränsen.  
 
Kommunens uppdrag är att se till att alla kommunens barn får 
plats på förskola inom fyra månader. För att kunna få plats så 
krävs att vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Man har dock 
rätt till 15 timmar allmän förskolan från 3 års ålder även om 
vårdnadshavarna inte arbetar eller studerar 
 
När det gäller fritidshem är det inte aktuellt att öppna i Norrå-
ker enligt den lagstiftning som finns nedan.  

 

Placering vid en skolenhet 

10 §   En elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, speci-

alskola eller sameskola ska erbjudas utbildning i fritidshem vid 

eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får utbild-

ning 

Statistik på antalet barn i Norra Tåsjödalen, Norråker och Kyrk-

tåsjö området har hämtats ur KIR (Kommuninvånarregistret) 

och från Dorotea Kommun 
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YTTRANDE 
 
2020-20-25 
 
 

2 (2) 
 
Vårt dnr: 2019.194 
 
 

 

  

  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  Bankgiro 991-1918 

 

Antal barn i området finns i bilaga 1 och kostnadsberäkningen 

på att öppna i förskola i Norråker igen finns i bilaga 2 

Enligt den utredning vi gjort så får barnen i hela området plats 

på Kyrktåsjö förskola hösten 2020 utan några förändringar be-

höver göras i lokalerna där. 

Barn, kultur och utbildningsnämnden avser därför inte att 

starta upp en ny förskola i Norråker hösten 2020. De föräldrar i 

området som behöver förskola hänvisas till Kyrktåsjö förskola 

precis som idag 

Orsakerna är att det kostar för mycket att starta upp förskola i 

ett redan väldigt tufft budgetläge inför hösten 2020. Den andra 

orsaken är att alla barn i området får plats på Kyrktåsjö försko-

lan utan några extra kostnader. 

Om Kommunfullmäktige ändå fattar beslutet att öppna en för-

skola i Norråker igen så behöver Barn, kultur och utbildnings-

förvaltningen ett tillskott i budget på 758.000:-/år  

Medborgarförslaget får därmed anses besvarad. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
 
Kommunfullmäktige  
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§ 6 Dnr 2019.318 003 

 
Riktlinjer mot mutor, jäv och korruption i Strömsunds kom-
munkoncern 
 
Inom Strömsunds kommun arbetar vi på medborgarnas uppdrag och in-
tresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden 
för all verksamhet inom Strömsunds kommunkoncern. 
 
En förutsättning för att kommunens invånare ska ha förtroende för oss 
som anställda eller förtroendevalda i kommunen är att vi utför vårt arbete 
med omdöme och att vi följer gällande lagar och regler. Det är viktigt att 
vi har en god etik och hög moral.  
 
Vi som är verksamma i kommunen har ett särskilt ansvar mot medbor-
garna att bekämpa mutor, jäv och andra former av korruption.  
 
Riktlinjerna ska vara ett stöd för oss i vårt arbete och i vår relation med de 
som vi kommer i kontakt med. 
 
Vi har saknat riktlinjer för mutor, jäv och korruption. Kommunen har haft 
en riktlinje för gåvor inom socialtjänsten, denna riktlinje ersätts av den 
här riktlinjen som är mer omfattande och där gåvor ingår. 
 
Riktlinjerna har tagits fram i samarbete med förvaltningschefer, avdel-
ningschefer och handläggare samt varit på remiss i centrala samverkans-
gruppen. 
 
Beredning  
 
Kommunstyrelsen § 9/2020. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
  
Riktlinjer mot mutor, jäv och korruption i Strömsunds kommunkoncern 
antas. Bilaga  
____ 
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Riktlinjer mot mutor, jäv och korruption i 
Strömsunds kommunkoncern 

Innehållsförteckning 
1. Inledning 
2. Omfattning 
3. Mutor 
3.1 Tillbörliga och otillbörliga gåvor och förmåner 
3.2 Misstanke om brott 
3.3 Du som chef 
4. Jäv och andra intressekonflikter 
4.1 Verkan av jäv 
  
 

1. Inledning 

Inom Strömsunds kommun arbetar vi på medborgarnas uppdrag och 
intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande 
värden för all verksamhet inom Strömsunds kommunkoncern. 
 
En förutsättning för att kommunens invånare ska ha förtroende för oss 
som anställda eller förtroendevalda i kommunen är att vi utför vårt ar-
bete med omdöme och att vi följer gällande lagar och regler. Det är vik-
tigt att vi har en god etik och hög moral.  
 
Vi som är verksamma i kommunen har ett särskilt ansvar mot medbor-
garna att bekämpa mutor, jäv och andra former av korruption.  
 
Riktlinjerna ska vara ett stöd för oss i vårt arbete och i vår relation med 
de som vi kommer i kontakt med. 
 
Regler om mutor och bestickning finns i brottsbalken och regler om jäv 
finns i kommunallagen. 
 
 

2. Omfattning 

Riktlinjerna gäller för alla anställda och förtroendevalda i kommunen 
och dess bolag. Riktlinjerna gäller alla oberoende av befattning och an-
ställningsform. 
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Det ingår i varje verksamhet att ansvara för att anställda och förtroen-
devalda informeras om de lagar som gäller och hur de ska tillämpas 
inom den egna organisationen.  
 
Det är ditt ansvar som anställd eller förtroendevald att sätta dig in i och 
följa de lagar och riktlinjer som gäller. Det innebär bland annat i dis-
kussion med chefer och kollegor aktivt medverka till att tillämpningen 
av regler och riktlinjer på din arbetsplats uppfyller högt ställda etiska 
krav. 
 
Kommunen och bolagen ansvarar för att dessa riktlinjer kommuniceras, 
följs upp och efterlevs. 
 
 

3. Mutor  

Anställda och förtroendevalda har dagligen kontakt med ett stort antal 
människor och företag. Vid dessa kontakter riskerar vi att utsättas för 
otillbörlig påverkan. I brottsbalken finns lagar om detta.  
 
Vi kanske inte alltid tänker på att erbjudanden och förmåner som vi fått 
från dem vi träffar i tjänsten kan vara olagliga eller olämpliga. Målet 
med våra riktlinjer är att ingen ens ska misstänkas för att ta emot mu-
tor.  
 
En anställd, förtroendevald eller annan uppdragstagare som för sin 
egen eller för annans räkning tar emot, begär eller blir lovad en otillbör-
lig förmån för sin tjänsteutövning gör sig skyldig till tagande av muta.  
 
Den som lämnar, erbjuder eller utlovar den otillbörliga förmånen gör 
sig skyldig till givande av muta. Något samband mellan förmånen och 
hur arbetet utförs behöver inte finnas för att handlandet ska ge miss-
tanke om brott. Det innebär att en belöning kan vara otillbörlig även om 
den inte ges för att få mottagaren att handla på ett visst sätt. 
 
Att ta eller ge en muta är brottsligt och misstanke om det kan innebära 
att anställningen ifrågasätts och eventuellt görs en polisanmälan.  
 
Gränsen för vad som är en tillbörlig och en otillbörlig förmån är inte de-
finierad i lag, eftersom det är omöjligt att täcka in alla olika situationer 
som kan uppstå. En bedömning måste därför ske i varje enskilt fall. Sär-
skilt höga krav ställs på anställda i offentlig verksamhet. 
 
Alla anställda och förtroendevalda i kommunen ska betrakta varje för-
mån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen 
eller förtroendeuppdraget. 
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Vid gränsdragningsproblem ska du undvika att ta emot gåvor och för-
måner. Känner du dig osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller 
förmån ska hanteras bör du ta upp frågan med din chef för bedömning. 
En otillbörlig gåva kan naturligtvis inte bli tillbörlig genom att en chef 
godkänner den och då kan även chefen dömas för mutbrott. Är du för-
troendevald kan du ta kontakt med nämndens eller styrelsens ordfö-
rande. 
 
 
3.1 Tillbörliga och otillbörliga gåvor och förmåner  

För att undvika gränsdragningsproblem  ska du undvika att ta emot gå-
vor och förmåner. Om det ändå sker så kan nedanstående exempel fun-
gera som vägledning på vad som är tillbörligt och otillbörligt. 
 
Tillbörliga förmåner 

Förmåner som inte är avsedda att påverka ditt handlande och som rim-
ligen inte heller kan misstänkas påverka det är som regel tillåtna. I nor-
malfallet är följande tillåtet: 
 

 Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär 

 Mindre varuprover eller enklare minnesgåvor 

 Enklare uppvaktning på födelsedagar eller sjukdom 
 
Otillbörliga förmåner 

Det går inte att fastställa en värdegräns för när det är tillåtet att ta emot 
en gåva eftersom det avgörande är om du objektivt kan tänkas bli på-
verkad.  
 
Exempel på otillbörliga förmåner: 

 Penninggåvor i kontanter 

 Penninglån på gynnsamma villkor 

 Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som efter-
skänks 

 Borgensåtaganden 

 Olika sorters bonuserbjudanden till exempel vid varuinköp, flyg-
resor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde och 
inte arbetsgivaren 

 Rabatter på privata inköp hos en leverantör i kommunen, utöver 
det som erbjuds generellt 

 Förfogande över fordon, båt, fritidsboende eller liknande för pri-
vatbruk  

 Studieresor, kurser och konferenser som affärskontakter vill 
bjuda på 
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 Helt eller delvis betalda semesterresor 

 Tjänster i form av bilreparationer, fastighetsreparationer eller lik-
nande till låg eller ingen kostnad 

 
Anställda och förtroendevalda som ägnar sig åt myndighetsutövning, 
upphandling eller inköp 

För dessa grupper är alla typer av förmåner att anses som otillbörliga. 
Eventuella gåvor och erbjudanden ska omedelbart skickas tillbaka. 
 
 
3.2 Misstanke om brott 

Den som har frågor om vad som är en otillbörlig förmån eller gåva ska 
ta kontakt med sin närmaste chef.  
 
Har du fått ett erbjudande av någon utomstående eller uppfattar att nå-
got sker i organisationen som kan handla om mutor och bestickning, 
ska du informera din närmaste och eller annan chef du har förtroende 
för. Du kan också kontakta kommundirektören eller revisionen. Är du 
förtroendevald kontaktar du din ordförande, revisionen eller kommun-
direktören. 
 
 
3.3 Du som chef 

Diskussion och samtal om mutor och jäv behöver hållas levande i vår 
verksamhet. Ett sätt kan vara att du som chef tar upp frågan på arbets-
platsträffar.  
 
 

4. Jäv och andra intressekonflikter 

Reglerna om jäv för anställda och förtroendevalda finns  i kommunalla-
gen och i förvaltningslagen. Reglerna talar om när en anställd eller för-
troendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller 
hennes opartiskhet kan ifrågasättas. 
 
Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på 
något sätt kan påverka dess utgång. I första hand gäller reglerna beslu-
tande och föredragande, men även den som medverkat genom att upp-
rätta ett förslag till beslut men sedan inte är med vid den slutgiltiga 
handläggningen. 
 
I verksamheten förekommer ibland situationer som inte är entydiga el-
ler enkla att bedöma ur jävssynpunkt. Det kan finnas omständigheter 
som helt enkelt inte ”känns” bra och som därför kan ifrågasättas. Ibland 
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kan omständigheterna vara av den karaktären att myndighetens trovär-
dighet skulle kunna skadas även om det inte är fråga om jäv i lagens 
mening. I alla sådana fall kan en försiktighetsprincip tillämpas som in-
nebär att det kan vara bäst att avstå från att delta i hanteringen av ären-
det. 
 
 
4.1 Verkan av jäv 

Om du känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot 
dig ska du självmant meddela detta. Är du anställd meddelar du din 
närmaste chef. Har du förtroendeuppdrag så meddela den nämnd, sty-
relse eller liknande där jävet uppstår. 
 
Om du är jävig får du inte delta i handläggningen av ärendet eller upp-
draget. Det innebär att du inte får vidta någon åtgärd i ärendet över hu-
vud taget. Du får inte närvara vid sammanträdet när ärendepunkten 
behandlas om inte sammanträdet är offentligt. Kommunfullmäktige är 
ett offentligt sammanträde. 
 
Om du skulle delta i ett ärende trots att du är jävig kan du orsaka förse-
ning av det eftersom ett beslut i ärendet kan överklagas på grund av jä-
vet. 
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§ 7 Dnr 2020.10 042 

 
Ändring av pensionsredovisningsmodell  
 
Strömsunds kommun (kommunen) har redovisat hela sin pensionsskuld i 
balansräkningen sedan 2006 enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska inte hela pensionsskulden 
ingå. Den större delen, som avser pensioner intjänade före 1998 och be-
nämns som ansvarsförbindelse, ska exkluderas från balansräkningen. 
 
I tidigare beslut från 2015 angav vi att vi hade för avsikt att följa den nya 
redovisningslagen, vilken Riksdagen beslutade om under 2018 och den 
trädde i kraft 2019. I den nya lagen ingår ingen förändring av tidigare 
krav på blandmodell. I regeringsförslaget avsåg Regeringen att tillsätta en 
utredning för att vidare utreda vilka konsekvenser en ny redovisningsmo-
dell för pensionsförpliktelser får på ekonomin för kommuner och reg-
ioner, samt hur detta påverkar kravet på god ekonomisk hushållning och 
balanskrav. Kommunen har snart avvaktat i två år och det finns ännu 
ingen indikation på att utredningen blir tillsatt under överskådlig framtid.  
 
Förslaget är därför att ställa om pensionsredovisningen till lagens bland-
modell från och med år 2020. Det innebär att bokslut 2019 blir sista årsre-
dovisningen med fullfonderingsmodellen. Kommunen anser fortfarande 
att fullfonderingsmodellen är ett mer korrekt sätt att redovisa pensions-
skulden på. 
 
Beredning  
 
Kommunstyrelsen § 9/2020. 
 
Yrkande 
 
*Susanne Hansson (S) och Mats Gärd (C) yrkar att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
*Simon Högberg (M) yrkar att Strömsunds kommun upprättar redovis-
ning enligt fullfonderingsmodellen parallellt med redovisning enligt 
blandmodellen.  
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§ 7 fortsättning.  
 
Proposition  
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Simon 
Högbergs yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag.   
 
Omröstning  

Omröstning begärs.   

Följande omröstningsproposition fastställs. 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Si-
mon Högbergs yrkande röstar nej 
 
Vid omröstningen avges 27 ja-röster, 3 nej-röster och 4 avstår(se omröst-
ningslista). Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunsty-
relsens förslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
  
Strömsunds kommun har för avsikt att ställa om pensionsredovisningen 
till blandmodell från och med år 2020 enligt den nya lagen om kommunal 
bokföring och redovisning, LKBR. 
 
Reservation 
 
Simon Högberg (M) och Maria Sandberg (M) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Simon Högbergs yrkande. 
_____ 
Beslut skickas till 

Ekonomi  
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§ 8 Dnr 2020.21 041 

 
Ansökan ombudgetering/tilläggsbudget 2020 

 
Insamling av förvaltningarnas/avdelningarnas ansökningar om ombud-
getering/tilläggsbudgetering från föregående år 2019 till 2020,  
 
Ansökningar har inkommit för investeringar på totalt 11 104 000 kronor.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen: 4 804 000 kronor, 7 st objekt.   
AVA-enheten: 5 150 000 kronor, 2 st objekt. 
Vård- och socialförvaltningen: 974 000 kronor, 4 st objekt 
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen: 176 000 kronor, 1 st objekt. 
 
Förslaget är att bevilja totalt 11 104 000 kronor till 2020. 
 
Finansiering av ombudgetering av investeringar adderas till den beslu-
tade investeringsbudgeten för 2020. Inga ansökningar finns för driften. 
 
Beredning  
 
Kommunstyrelsen § 13/2020. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Teknik- och serviceförvaltningen får ombudgetera 4 804 000 kronor till 

2020. 
 

2. Teknik- och serviceförvaltningen AVA, får ombudgetera  5 150 000 
kronor till 2020. 
 

3. Vård- och socialförvaltningen får ombudgetera 974 000 kronor till 
2020. 
 

4. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen får ombudgetera 176 000 
kronor till 2020. 
 

5. Investeringsbudgeten för 2020 ökar med totalt 11 104 000 kronor. 
_____  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2020-02-19  12
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 9 Dnr 2019. 487  113 

 
Avsägelse från Birgitta Spjuth av uppdraget som nämnde-
man  
 
Birgitta Spjuth avsäger sig uppdraget som nämndeman. 
 
Beredning  
  
Valberedningen § 1/2020. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
_____ 
Beslut skickas till 

Östersunds tingsrätt 
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§ 10 Dnr 2019.172 113 

 
Val av nämndeman för tiden intill den 31 december 2023 

 
Beredning  
  
Valberedningen § 2/2020. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Som nämndeman utses Leif Sundgren, Hammerdal.  
_____ 
Beslut skickas till 

Östersunds tingsrätt 
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§ 11 Dnr 2020.19 823 

 
Medborgarförslag - Önskemål i friskvårdens och motionens 
anda 

 
Sven Sjöberg har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställaren vill att fem kilometersspåret på Rotnäset rustas upp. 
Exempelvis nya plankor eftersom de som finns där i dagsläget har 
sjunkit ner i myren.  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bi-
laga 
_____ 
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§ 12 Dnr 2020.15 770 

 
Medborgarförslag - Alla är drabbade 

 
Nils-Bengt Nilsson har lämnat ett medborgarförslag till kommunfull-
mäktige. 
 
Förslaget är att Strömsunds kommun bidrar till Svensk cancerforsk-
ning med 1 krona per invånare och månad under 2020 samt att kom-
munen utmanar alla andra kommuner i Sverige att göra likadant.   
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bi-
laga 
_____ 
 

  



    Strömsunds Kommuns Fullmäktige 

    833 24 Strömsund 

 

Medborgarförslag. ”Alla är drabbade.” 

Ja, alla är drabbade och mer än var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få en 

cancerdiagnos under sin livstid. 

Cancer är ett samlingsnamn för ca 200 olika sjukdomar, som i sin tur delas in i flera undergrupper. 

Alla Cancersjukdomar har gemensamt att celler på någon plats i kroppen har börjat dela sig och växa 

okontrollerat. 

Ser man till nuvarande antal invånare i Strömsunds kommun så kommer ca 4000 st att få cancer 

under sin livstid. 

Det finns mycket att läsa om dessa grymma sjukdomar och för den intresserade så ta gärna del av   

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/statistik 

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att avlida i cancer något sett över tid. 

Anledningen är effektivare behandlingar och förbättrade diagnostiska metoder, vilket gör att 

utredningar kan gå snabbare och behandling därmed sättas in tidigare, då större chans till bot finns. 

Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser.  

Målet måste vara att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer. 

 

Mitt förslag är att Strömsunds Kommun bidrar till Svensk cancerforskning med 

1kr per invånare och månad under 2020 samt att kommunen utmanar alla 

andra kommuner i Sverige att göra likadant. 

Låt 2020 bli ett år med förebyggande satsningar inför framtiden.  

Cancerfonden  Plusgiro  901951-4 

Backe 20200119 

 

Nils-Bengt Nilsson 

Skogvägen 8 

880 50  Backe 

tel: 070-2912801 

mail: nilsbengt.nilsson@telia.com 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/statestik


 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2020-02-19  16
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 13  
 
Delgivningar  
 
a)   Redovisning av ej besvarade motioner 

 

 Motion om bättre turisminformation i Strömsunds kommun 
 

 Motion - Förskolebrevet på kommunens förskolor 
 

 Motion - Kartlägg narkotikabruk genom mätningar i avloppsvatt-
net 
 

 Motion om solceller på tak 
 

 Motion om Strömsunds camping 
 

 Motion - Jämställt försörjningsstöd 
 

 Motion - Sopsortering i kommunens verksamheter 
 

 Motion - Psykiatrisjuksköterska i kommunen 
 

b)   Redovisning av ej besvarade medborgarförslag 
 

 Medborgarförslag - Förlängning av trottoaren på Lagmansgatan  
 

 Medborgarförslag - Höj temperatur i bassängen i Gäddede 
 

 Medborgarförslag - Inför enprocentregeln för konstnärlig gestalt-
ning av offentliga miljöer 
 

 Medborgarförslag - Förslag till Lekpark 
 

 Medborgarförslag -  Avseende solcellsdriven produktion av vätgas 
 

 Medborgarförslag - konkretisera förslagen i Jämtlands läns energi- 
och klimatstrategi - fossilfrittbränsle fritt 2030 
 

 Medborgarförslag - Gratis Busskort till ungdomar och flera busstu-
rer 
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§ 13 fortsättning.  

 
c)  Delårsrapport år 2019 för kommunalförbundet Partnerskap 
 Inland – Akademi Norr. 
 
d)  Rapportering från socialnämnden § 131/2019 enligt 16 kap 6 f § 

social-tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt en-
ligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS 

 
e)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kom-

munfullmäktiges anslag för oförutsedda behov  
 
 Budget 2020  1 040 000:-  
  
 Återstår  1 040 000:- 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
_____ 
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  § 7      §            §             
Nr Namn Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 

 Ledamot          

1 Göran Bergström (s) X                  

2 Susanne Hansson (s) X                  

3 Elisabeth Lindholm (s) X                  

4 Lennart Oscarsson (s) X                  

5 Karin Näsmark (s) X                  

6 Lars Andreasson (s) X                  

7 Ardis Lindman (s)                   

8 Oscar Hammar (s)                   

9 Lena Johansson (s) X                  

10 Roger Kristofersson (s) X                  

11 Sara Edvardsson (s) X                  

12 Roger Sannemo (s) X                  

13 Rebecca Sjöstedt (s) X                  

14 Bertil Johansson (s) X                  

15 Petra Monwell (s)                   

16 Lars-Åke Knutsson (s) X                  

17 Peter Frost (v) X                  

18 Kerstin Sjöberg (v) X                  

19 Kerstin Engkvist (c) X                  

20 Mats Gärd (c) X                  

21 Göran Espmark (c) X                  

22 Maritha Granqvist (c) X                  

23 Magnus Svensson (c) X                  

24 Nils-Bengt Nilsson (c)                   

25 Eira Roos (c) X                  

26 Simon Högberg (m)   X                

27 Maria Sandberg (m)   X                

28 Jan Olof Olofsson (m)                   

29 Lars Eric Bergman (m)    X              

30 Göran Edman (rd)                   

31 Mona Bjurström (rd ) X                  

32 Veronica Berglund (sd)     X              
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  § 7      §            §             
Nr Namn Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 

33 Steve Svensson (sd)   X                

34 Hans Elmbjer (sd)     X              

35 Lars Gustafsson (sd)     X              

 Ersättare          

1 Marie Gabrielsson (s) X                  

2 Bertil Forsmark (s) X                  

3 Angelica Johannesson (s)                   

4 Bengt Bergqvist (s) X                  

5 Carina Andersson (s)                   

6 Bengt-Åke Persson (s)                   

7 Ida Collin (s)                   

8 Håkan Persson (s)                   

9 Lina Bostedt (v)                   

10 Kerstin Andersson-Hedström (v)                   

11 Annakarin Olsson (c)                   

12 Lars Lindberg (c) X                  

13 Anna Andrée (c)                   

14 Hassan Albittar (c)                   

15 Eva Sjölander (m)                   

16 Lisa Nordström (m)                   

17 Ronja Mattsson (rd)                   

18 Anders Bryntesson (rd) X                  

19 Christer Norden (sd)                   

20 Sven-Ingvar Eriksson (sd)                   

            27      3    4                         

                 

  Protokollsjusterare 
 
  Ordförande ............................................…… ............................................……….. 

                             
 
 Sekreterare ............................................…… ............................................………..         
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Nr Namn  Besl Ej tjg  

1 Göran Bergström (s)   X    

2 Susanne Hansson (s)   X    

3 Elisabeth Lindholm (s)   X    

4 Lennart Oscarsson (s)  X    

5 Karin Näsmark (s)  X    

6 Lars Andreasson (s)   X    

7 Ardis Lindman (s)      

8 Oscar Hammar (s)      

9 Lena Johansson (s)   X    

10 Roger Kristofersson (s)   X    

11 Sara Edvardsson (s)   X    

12 Roger Sannemo (s)   X    

13 Rebecca Sjöstedt (s)   X    

14 Bertil Johansson (s)   X    

15 Petra Monwell (s)      

16 Lars-Åke Knutsson (s)   X    

17 Peter Frost (v)   X    

18 Kerstin Sjöberg (v)   X    

19 Kerstin Engkvist (c)  X    

20 Mats Gärd (c)  X    

21 Göran Espmark (c)   X    

22 Maritha Granqvist (c)   X    

23 Magnus Svensson (c)   X    

24 Nils-Bengt Nilsson (c)      

25 Eira Roos (c)   X    

26 Simon Högberg (m)   X    

27 Maria Sandberg (m)   X    

28 Jan Olof Olofsson (m)      

29 Lars Eric Bergman (m)  X    

30 Göran Edman (rd)      

31 Mona Bjurström (rd )   X    

32 Veronica Berglund (sd)   X    

33 Steve Svensson (sd)   X    

34 Hans Elmbjer (sd)  X    

35 Lars Gustafsson (sd)   X    
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 Ersättare     

      

Nr Namn  Besl Ej tjg  

1 Marie Gabrielsson (s)  X    

2 Bertil Forsmark (s)  X    

3 Angelica Johannesson (s)       

4 Bengt Bergqvist (s)  X     

5 Carina Andersson (s)       

6 Bengt-Åke Persson (s)       

7 Ida Collin (s)       

8 Håkan Persson (s)       

9 Lina Bostedt (v)       

10 Kerstin Andersson-Hedström (v)       

11 Annakarin Olsson (c)       

12 Lars Lindberg (c)  X     

13 Anna Andrée (c)       

14 Hassan Albittar (c)      

15 Eva Sjölander (m)       

16 Lisa Nordström (m)       

17 Ronja Mattsson (rd)       

18 Anders Bryntesson (rd)  X     

19 Christer Norden (sd)       

20 Sven-Ingvar Eriksson (sd)       

 
 
 
 
 
 
 

 
    Protokollsjusterare 
 
 
Ordförande .................................................……… .................................................……… 
                            
       
 
Sekreterare .................................................……… .................................................……… 
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