
 
 
 
 
 
 

 

 Utsändningsdag: Fredagen den 8 februari 

 

Kallelse/Underrättelse       
 

till Sammanträde 

   
 
 
 Kommunfullmäktige 
 

 
 

2019 V 8 

 

Torsdagen 

21 

Februari 

 
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 21 feb-
ruari 2019, klockan 13.00 i Virveln på Folkets Hus, Strömsund. 
 
Ärenden enligt föredragningslista 
 
För möjligheter till gruppsammanträden har följande lokaler bokats 
från klockan 9.00: 

S-gruppen  Virveln, Folkets Hus 

C+M-gruppen Grelsgård, Folkets Hus 

Rättvis demokrati  Virgo, kommunkontoret 

Sverigedemokraterna  Svaningen, kommunkontoret 

 

Vid förhinder ring 0670-161 06 eller 161 10 i så god tid som 
möjligt! 
 

Vid anmälan eller förhinder ring 0670-161 06 eller 161 10 i så 
god tid som möjligt! 
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Plats och tid Onsdagen den 21 februari 2019, klockan 13.00, Virveln, Folkets Hus, 
För sammanträde Strömsund 
  

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Då har allmänheten 
möjlighet att ställa frågor till de politiska partierna. 
 

Information 

Redovisning av det lokala arbetet mot våldsbejakande extremism 
 
Information om budget 2020 

 

1. Upprop 
 

2. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid 
och plats för protokollets justering 
 

3. Sammanträdets kungörande 
 

4. Information från kommunrevisionen 
 

5. Rekonstruktionsavtal avseende HSB:s bostadsrättsför-
ening Rönnen i Strömsund 
 
KS § 8/2019 
 
Bilaga sid. 1 

 
6. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för 

Strömsunds utvecklingsbolag AB 
 
KS § 10/2019 
 
Bilaga sid. 2-3 
 

7. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för 
Strömsunds hyresbostäder AB 
 
KS § 11/2019 
 
Bilaga sid. 4-5 
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8. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Jämt-
landsvärme AB 
 
KS § 12/2019 
 
Bilaga sid. 6-7 
 

9. Motion om att motionera mera 
 
KS § 14/2019 
 
Bilaga sid. 8 
 

10. Motion om inriktning i grundskolan 
 
KS § 15/2019 
 
Bilaga sid. 9 
 

11. Tjänsteperson i beredskap 
 
KS § 17/2019 
 
Bilaga sid. 10-15 
 

12. Motion om simhallen i Strömsund 
 
KS § 18/2019 
 
Bilaga sid. 16 
 

13. Höjning av kommunens taxa för hemsjukvård för insatser 
från sjuksköterskor, distriktssköterskor samt införande av 
taxa för fysioterapeuter och arbetsterapeuter 
 
KS § 23/2019 
 

Bilaga sid. 17-19 
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14. Ansökan ombudgetering/tilläggsbudget 2019 
 
KS § 50/2019 
 
Bilaga sid. 20 
 

15. Medborgarförslag - Höj temperatur i bassängen i Gäddede 
 
Bilaga sid. 21-22 
 

16.  Avsägelse från Mikael Säbom (sd) av uppdraget som leda-
mot i socialnämnden 
 
Bilaga sid. 23 
 
Ärendet bereds av valberedningen den 21 februari 2019 
 

17. Eventuella motioner/medborgarförslag/interpellationer/ 
frågor som kommit in efter utskick av kallelsen 
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18. Delgivningar 
 
a) Delårsrapport år 2018 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – 

Akademi Norr 
 

  Bilaga sid. 24-42 

 
b)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kom-

munfullmäktiges anslag för oförutsedda behov  
 
 Budget 2019  1 040 000:- 

Inget nyttjat ännu 
 
 Återstår  1 040 000:- 
 
 
 Elisabeth Lindholm Viktor Sjödin 
 Ordförande Sekreterare 
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§ 8 Dnr 2018.544 275 
 
Rekonstruktionsavtal avseende HSB:s bostadsrättsförening 
Rönnen i Strömsund  

När HSB:s bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund var på obestånd, och 
kommunen till följd av detta skulle tvingas att infria sitt borgensåtagande, 
upprättades ett avtal om rekonstruktion. Rekonstruktionsavtalet har löpt 
från 1999, först som femårigt avtal och därefter som ettårigt avtal. 
Vid den ursprungliga rekonstruktionen fick föreningen ett räntefritt lån 
på 13 200 000 kronor. Föreningen har sedan dess amorterat på lånet, som 
per 2018-11-30 uppgår till 9 500 000 kronor. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 210/2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 
Strömsunds kommun tecknar ett treårigt avtal med bostadsrättsförening 
Rönnen i Strömsund. Bilaga  
_____ 
 
 
 
 
 

  



007 431  
 

5

 
 

5

 
 

21



21

lägst 
per  



 
21  

  
 

8  8  
 

8  
Södra Norrland



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2019-01-09  12
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 10  Dnr 2018.537 107 
 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för 
Strömsunds utvecklingsbolag AB 

Bolagsordning och ägardirektiv för Strömsunds utvecklingsbolag AB har 
inte reviderats sedan de fastställdes 2013 respektive 2011. Med bakgrund 
av detta har en översyn gjorts av de aktuella dokumenten. 
 
Ägardirektiv och bolagsordning för Strömsunds utvecklingsbolag AB 
fastställdes av kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 67. För bolagsord-
ningen gjordes en revidering som fastställdes av kommunfullmäktige den 
20 februari 2013, § 17, för ägardirektiven är ingen revidering gjord. 
 
På initiativ av kommundirektören har förslag till uppdatering av bolags-
ordning och ägardirektiv arbetats fram. Utöver en allmän översyn har 
även hänsyn tagits till ny lagstiftning i form av nya kommunallagen, 
(2017:725), som trätt ikraft den 1 januari 2018.  
   
Beredning 

Arbetsutskottet § 212/2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 
Bolagsordningar och ägardirektiv antas. Bilaga  
_____ 
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Bolagsordning för Strömsunds Utvecklingsbolag 
AB 
 
Innehållsförteckning, § 

1. Firma 
2. Säte 
3. Föremålet för bolagets verksamhet 
4. Ändamålet med bolagets verksamhet 
5. Fullmäktiges möjlighet att ta ställning  
6. Aktiekapital 
7. Antalet aktier 
8. Styrelse 
9. Revisorer 
10. Lekmannarevisor 
11. Kallelse till bolagsstämma 
12. Styrelseledamöternas, bolagsledningens och revisorernas närvaro 

vid bolagsstämma 
13. Ärenden på ordinarie bolagsstämma 
14. Räkenskapsår 
15. Rösträtt 
16. Firmatecknare 
17. Inspektionsrätt 
18. Ändring av bolagsordning 
 
§ 1  Firma 

Bolagets firma är Strömsunds Utvecklingsbolag AB. 
 
§ 2  Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Strömsund, Jämtlands län. 
 
§ 3  Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Strömsunds kom-
mun verka för näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder. 
Bolaget ska även arbeta för en strategisk utveckling av kommunens be-
söksnäring. 
 
§ 4  Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja näringsliv, syssel-
sättning och utveckling inom Strömsunds kommun. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Strömsunds 
kommun. 



 
 

 
Titel: Bolagsordning för Strömsunds Utvecklingsbolag AB 

2 (4) 

Id nr:  4:1   
 
§ 5  Fullmäktiges möjlighet att ta ställning 

Bolaget ska ge kommunfullmäktige i Strömsunds kommun möjlighet 
att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt fattas. Bolaget ska följa de ägardi-
rektiv som kommunfullmäktige utfärdar. 
 
§ 6  Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 150 000 kronor och högst 600 000 kronor. 
 
§ 7  Antalet aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 150 och högst 600. 
 
§ 8  Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med lika många 
personliga ersättare. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun för tiden 
från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfull-
mäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bo-
lagets styrelse. 
 
§ 9  Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt sty-
relsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolags-
stämman en revisor med en ersättare. 
 
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bo-
lagsstämman som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet. 
 
§ 10  Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor, ska kommun-
fullmäktige i Strömsunds kommun utse en lekmannarevisor med ersät-
tare. 
 
§ 11  Kallelse till bolagsstämma 

Styrelsen kallar till bolagsstämman genom utskick till aktieägare, ordi-
narie styrelseledamöter samt suppleanter tidigast fyra veckor och sen-
ast två veckor före stämman. Ordinarie bolagsstämma (årsstämman) 
ska hållas tidigast 30 april och senast sex månader efter räkenskapsårets 
slut. 
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§ 12  Styrelseledamöternas, bolagsledningens och revisorernas när-
varo vid bolagsstämma. 

Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämman) och extra bolagsstämma ska 
så långt det är möjligt hela styrelsen vara närvarande. Minst en av bo-
lagets revisorer ska närvara vid ordinarie bolagsstämma. Verkställande 
direktören ska närvara vid behov. 

 
§ 13  Ärenden på ordinarie bolagsstämma 

På ordinarie bolagsstämma (årsstämman) ska följande ärenden behand-
las. 
 
1  Stämmans öppnande 

2  Godkännande av dagordning 

3  Val av ordförande vid stämman 

4  Upprättande och godkännande av röstlängd 

5  Val av en eller två justeringsmän 

6  Prövning om stämman blivit korrekt sammankallad 

7  Presentation av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-
mannarevisorns granskningsrapport 

8  Beslut om 

a)  fastställelse av resultat- och balansräkning 

b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen 

c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direk-
tören 

9  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-
sorn med ersättare 

10  Val till styrelsen och revisorer (i förekommande fall) 

11  Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen 

 
§ 14  Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 15  Rösträtt 

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av 
sina ägda eller företrädda aktier. 
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§ 16  Firmatecknare 

Styrelsen får inte ge rättighet till annan än styrelseledamot eller verk-
ställande direktör att teckna bolagets firma. Sådan rättighet får endast 
gälla två personer i förening. 
 
§ 17  Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun har rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. 
 
§ 18  Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommun-
fullmäktige i Strömsunds kommun. 
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Ägardirektiv för Strömsunds Utvecklingsbolag AB 

Ägardirektiv för Strömsunds Utvecklingsbolag, nedan kallat bolaget, antaget 
av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun, nedan kallad kommunen 
 
1. Syfte och ändamål 

Ett starkt, varierat och framgångsrikt företagande är en förutsättning 
för en kommunens och regionens utveckling. Bolaget är ett av kommu-
nens verktyg för att bidra till att detta mål uppnås. 
 
2. Allmänt 

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och en resurs inom den 
kommunala koncernen. 
 
Förutom lag och annan författning regleras bolagets verksamhet genom 
 
 Bolagsordning. 
 Ägardirektiv. 
 Avtal mellan kommunen och bolaget. 
 Tillämpliga delar av kommunens styrande dokument. 
 
3. Verksamhetskrav 

Bolagets huvuduppgift är att stödja utvecklingen av befintligt närings-
liv samt stimulera till nyföretagande samt landsbygdsutveckling i 
kommunen. Bolaget ska därutöver bistå vid nyetableringar. 
 
Bolaget ska 

 Erbjuda kontakter och tjänster till kommunens näringsliv. 

 Främja samverkan mellan företag och informera om efterfrågad ut-
bildning. 

 Bistå i marknadsföringen av kommunens näringsliv. 

 Stödja besöksnäringen i dess utveckling genom att bidra till ökat 
antal aktörer och förbättrat samarbete. 

 Stärka kommunen som attraktiv etableringsort för företag.
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4. Särskilda verksamhetskrav 

Bolaget ska ingå i kommunens koncern- och krisledningsorganisation. 
 
Kommunfullmäktiges beslut ska inhämtas i frågor av principiell karak-
tär. 
 
5. Informationskrav 

Ekonomisk redovisning 

Bolaget ska följa kommunstyrelsens utfärdade tidsplaner som gäller för 
kommunens övriga verksamheter, vad gäller ekonomisk rapportering 
som budget, bokslut och delårsrapportering. 
 
Övrig information 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har rätt att under året lö-
pande kalla bolagets ledning för information om bolagets verksamheter 
och ekonomi. 
 
Bolaget redovisar aktuellt läge inom verksamheten samt viktigare frå-
gor två gånger per år till kommunstyrelsen samt en gång per år till 
kommunfullmäktige. 
 
6. Ekonomiska mål 

Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och sträva 
efter en utveckling som ger förutsättningar för ekonomisk stabilitet. 
 
Bolaget ska varje år fastställa en ekonomisk och verksamhetsmässig 
flerårsplan för de närmsta räkenskapsåren. 
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§ 11 Dnr 2018.538 1072 
 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för 
Strömsunds hyresbostäder AB. 

Bolagsordning och ägardirektiv för Strömsunds hyresbostäder AB har 
inte reviderats sedan de fastställdes 2013 respektive 2011. Med bakgrund 
av detta har en översyn gjorts av de aktuella dokumenten. 
 
Ägardirektiv och bolagsordning för Strömsunds hyresbostäder AB fast-
ställdes av kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 67. För bolagsord-
ningen gjordes en revidering som fastställdes av kommunfullmäktige den 
20 februari 2013, § 17, för ägardirektiven är ingen revidering gjord. 
 
På initiativ av kommundirektören har förslag till uppdatering av bolags-
ordning och ägardirektiv arbetats fram. Utöver en allmän översyn har 
även hänsyn tagits till ny lagstiftning i form av nya kommunallagen,  
(2017:725), som trätt ikraft den 1 januari 2018. Ägardirektiven har fått om-
formulerade krav på avkastning och högre soliditetskrav. Vidare en for-
mulering om återbetalning av villkorade aktieägartillskott lagts till. En 
formulering om bostadssociala kontrakt är också ny i sammanhanget. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 213/2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 
Bolagsordningar och ägardirektiv antas. Bilaga 
_____ 
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Bolagsordning för Strömsunds Hyresbostäder AB 
 

Innehållsförteckning, § 
 

1. Firma 
2. Säte 
3. Föremålet för bolagets verksamhet 
4. Ändamålet med bolagets verksamhet 
5. Fullmäktiges möjlighet att ta ställning 
6. Aktiekapital 
7. Antalet aktier 
8. Styrelse 
9. Revisorer 
10. Lekmannarevisor 
11. Kallelse till bolagsstämma 
12. Styrelseledamöternas, bolagsledningens, revisorernas och lek- 

mannarevisorernas närvaro vid bolagsstämma 
13. Ärenden på ordinarie bolagsstämma 
14. Räkenskapsår 
15. Rösträtt 
16. Firmatecknare 
17. Inspektionsrätt 
18. Ändring av bolagsordning 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Strömsunds Hyresbostäder AB. 
 

§ 2 Säte 
 

Styrelsen ska ha sitt säte i Strömsunds kommun, Jämtlands län. 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Strömsunds kom- 
mun förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter och 
tomträtter med huvudsakligen bostäder och därtill hörande kollektiva 
anordningar. 

 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunal-
lagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Strömsunds 
kommun. 
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Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Strömsunds 
kommun. 

 

 

§ 5 Fullmäktiges möjlighet att ta ställning 
 

Bolaget ska ge kommunfullmäktige i Strömsunds kommun möjlighet 
att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt fattas. Bolaget ska följa de 
ägardirektiv som kommunfullmäktige utfärdar. 

 
§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 
kronor. 

 
§ 7 Antalet aktier 

 

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 och högst 120 000. 
 

§ 8 Styrelse 
 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre 
och högst sju ersättare. 

 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun för tiden 
från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommun-
fullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse. 

 
§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolags- 
stämman en revisor med en ersättare. 

 
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie 
bolagsstämman som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet. 

 
§ 10  Lekmannarevisor 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor, ska kom- 
munfullmäktige i Strömsunds kommun utse en lekmannarevisor med 
ersättare. 
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§ 11  Kallelse till bolagsstämma 
 

Styrelsen kallar till bolagsstämman genom utskick till aktieägare, 
ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman. Ordinarie bolagsstämma (års- 
stämman) ska hållas tidigast 30 april och senast sex månader efter 
räkenskapsårets slut. 

 
§ 12  Styrelseledamöternas, bolagsledningens och revisorernas närva- 
ro vid bolagsstämma 

 

Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämman) och extra bolagsstämma ska 
så långt det är möjligt hela styrelsen vara närvarande. Minst en av 
bolagets revisorer ska närvara vid ordinarie bolagsstämma. Verkstäl-
lande direktören ska närvara vid behov. 
 

 
 

§ 13  Ärenden på ordinarie bolagsstämma 
 

På ordinarie bolagsstämma (årsstämman) ska följande ärenden behandlas. 
 

1 Stämmans öppnande 
 

2 Godkännande av dagordning 
 

3 Val av ordförande vid stämman 
 

4 Upprättande och godkännande av röstlängd 
 

5 Val av en eller två justeringsmän 
 

6 Prövning om stämman blivit korrekt sammankallad 
 

7 Presentation av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek- 
mannarevisorns granskningsrapport 

 

8 Beslut om 
 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning 
 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direk- 
tören 

 

9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna-
revisorn med ersättare 

 

10 Val till styrelsen och revisorer (i förekommande fall) 
 

11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-  
lagslagen eller bolagsordningen 
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§ 14  Räkenskapsår 

 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15  Rösträtt 
 

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av sina 
ägda eller företrädda aktier. 

 
§ 16  Firmatecknare 

 

Styrelsen får inte ge rättighet till annan än styrelseledamot eller 
verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådan rättighet får 
endast gälla två personer i förening. 

 

 

§ 17  Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun har rätt att ta del av bola- 
gets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 
dess verksamhet. 

 
§ 18  Ändring av bolagsordning 

 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommun- 
fullmäktige i Strömsunds kommun. 
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Ägardirektiv för Strömsunds Hyresbostäder AB 
 
Ägardirektiv för Strömsunds Hyresbostäder AB, nedan kallat bolaget, antaget 
av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun, nedan kallad kommunen. 
 
1. Syfte och ändamål 

Tillgången till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. Bolaget är 
kommunens helägda verktyg för att bidra till att detta mål uppnås. Bo-
laget ska i allmännyttigt syfte, medverka till att trygga en framtida bo-
stadsförsörjning i kommunen. Ansvaret för bostadsförsörjningen kan 
aldrig övergå från kommunen till bolaget.  
 
2. Allmänt 

Med utgångspunkt i bolagsordningen samt kommunens bostadsför-
sörjningsplan ska bolaget aktivt och affärsmässigt agera på bostads-
marknaden genom att äga, förvalta, utveckla, bebygga, förvärva och 
avyttra fastigheter. 
 
Bolaget bör i samverkan med andra aktörer trygga kommunens fram-
tida bostadsförsörjning, verka för integration och tillgänglighet samt 
ökad valfrihet och inflytande i boendet.  
 
Bolaget ska verka för goda förutsättningar att möta variationer när det 
gäller olika boendebehov. Oavsett bostadssökandes behov och ekono-
miska möjligheter ska bolaget framstå som ett attraktivt alternativ på 
bostadsmarknaden. 
 
Bolaget står under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 
kommunfullmäktige utfärdade direktiv. 
 
Förutom lag och annan författning regleras bolagets verksamhet genom 
 Bolagsordning. 
 Ägardirektiv. 
 Avtal mellan kommunen och bolaget. 
 Tillämpliga delar av kommunens styrande dokument. 
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3. Verksamhetskrav 

Bolaget ska 

 Tillhandahålla goda bostäder till konkurrenskraftiga hyror i 
välskötta fastigheter och bostadsområden. 

 Förvalta sitt bestånd effektivt och utveckla förvaltningsformer där 
hyresgästerna är delaktiga och tar aktivt ansvar för sin boendemiljö. 

 Anpassa boendeutbudet efter den variation av efterfrågan och be-
hov som finns i kommunen. 

 Verka för att bostadsbeståndet och bostadsområden bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling. 

 Verka för minskad miljöpåverkan genom ett effektivt nyttjande av 
energi och naturresurser. 

 Samverka inom kommunkoncernen i syfte att uppnå samordnings-
vinster. 

 Bolaget ska tillhandahålla en rimlig del av socialnämndens behov 
av bostäder för särskilt utsatta grupper, samt verka för att personer 
med bostadssociala kontrakt via individ- och familjeomsorgen ska 
få möjlighet att få egna förstahandskontrakt när de uppfyller kra-
ven för det. 

4. Särskilda verksamhetskrav 

Bolaget ska ingå i kommunens koncern- och krisledningsorganisation. 
 
Kommunfullmäktiges beslut ska inhämtas i frågor av principiell karak-
tär. 
 
5. Informationskrav 

Ekonomisk redovisning 

Bolaget ska följa kommunstyrelsens utfärdade tidsplaner som gäller för 
kommunens övriga verksamheter, vad gäller ekonomisk rapportering 
som budget, bokslut och delårsrapportering. 
 
Övrig information 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har rätt att under året lö-
pande kalla bolagets ledning för information om bolagets verksamheter 
och ekonomi. 
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Bolaget redovisar aktuellt läge inom verksamheten samt viktigare frå-
gor två gånger per år till kommunstyrelsen samt en gång per år till 
kommunfullmäktige. 
 
6. Ekonomiska mål 

Bolaget ska 

 Bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och sträva efter en 
ekonomisk utveckling som ger förutsättningar för ekonomisk stabi-
litet. 

 Samverka inom kommunkoncernen för att inom den åstadkomma 
synergieffekter och effektivitetsvinster. 

 Under femåriga beräkningsperioder genomsnittligt generera en av-
kastning motsvarande två procent av totalt kapital per år.  

 Årligen betala en borgensavgift till kommunen. Förändringar i stor-
leken på avgiften för nästkommande år regleras i särskilt beslut av 
kommunfullmäktige senast under november. 

 Sträva efter en soliditet på minst 30 procent. 

 Återbetalning av villkorade aktieägartillskott påbörjas 2019 i den 
mån bolagsstyrelsen anser att likviditeten tillåter detta. 

 
Bolaget ska varje år fastställa en ekonomisk och verksamhetsmässig 
flerårsplan för de närmsta räkenskapsåren. 
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§ 12 Dnr 2018.539 107 
 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Jämtlands-
värme AB. 

Bolagsordning och ägardirektiv för Jämtlandsvärme AB har inte revide-
rats sedan de fastställdes 2013 respektive 2011. Med bakgrund av detta 
har en översyn gjorts av de aktuella dokumenten. 
 
Ägardirektiv och bolagsordning för Jämtlandsvärme AB fastställdes av 
kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 67. För bolagsordningen gjordes 
en revidering som fastställdes av kommunfullmäktige den 20 februari 
2013, § 17, för ägardirektiven är ingen revidering gjord. 
 
På initiativ av kommundirektören har förslag till uppdatering av bolags-
ordning och ägardirektiv arbetats fram. Utöver en allmän översyn har 
även hänsyn tagits till ny lagstiftning i form av nya kommunallagen, 
(2017:725), som trätt ikraft den 1 januari 2018. Ägardirektiven har också 
kompletterats med specificerade krav på avkastning och soliditetskrav 
vilket inte funnits tidigare samt en uppräkning av den avkastning på akti-
ekapitalet som årligen ska göras till ägaren.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 214/2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 
Bolagsordningar och ägardirektiv antas. Bilaga  
_____ 
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Bolagsordning för Jämtlandsvärme AB 
 
Innehållsförteckning, § 

1. Firma 
2. Säte 
3. Föremålet för bolagets verksamhet 
4. Ändamålet med bolagets verksamhet 
5. Fullmäktiges möjlighet att ta ställning  
6. Aktiekapital 
7. Antalet aktier 
8. Styrelse 
9. Revisorer 
10. Lekmannarevisor 
11. Kallelse till bolagsstämma 
12. Styrelseledamöternas, bolagsledningens och revisorernas närvaro 

vid bolagsstämma 
13. Ärenden på ordinarie bolagsstämma 
14. Räkenskapsår 
15. Rösträtt 
16. Firmatecknare 
17. Inspektionsrätt 
18. Ändring av bolagsordning 
 
§ 1  Firma 

Bolagets firma är Jämtlandsvärme AB 
 
§ 2  Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Strömsunds kommun, Jämtlands län. 
 
§ 3  Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget ska producera, distribuera och sälja fjärrvärme, förvalta egna 
och arrenderade anläggningar, bedriva övrig härmed förenlig verk-
samhet, samt äga och förvalta fast och lös egendom. 
 
§ 4  Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässig grund 
främja produktion av hållbar fjärrvärme inom Strömsunds kommun. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Strömsunds 
kommun. 
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§ 5  Fullmäktiges möjlighet att ta ställning 

Bolaget ska ge kommunfullmäktige i Strömsunds kommun möjlighet 
att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt fattas. Bolaget ska följa de ägardi-
rektiv som kommunfullmäktige utfärdar. 
 
§ 6  Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 
kronor.  
 
§ 7  Antalet aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 10 000. 
 
§ 8  Styrelse 

Styrelsen ska bestå av minst en och högst fem ledamöter med högst fem 
ersättare.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun för tiden 
från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfull-
mäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bo-
lagets styrelse. 
 
§ 9  Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt sty-
relsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolags-
stämman en revisor med en ersättare. 
 
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bo-
lagsstämman som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet. 
 
§ 10  Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor, ska kommun-
fullmäktige i Strömsunds kommun utse en lekmannarevisor med ersät-
tare. 



 
 

 
Titel: Bolagsordning för Jämtlandsvärme AB 

3 (4) 

Id nr:  4:2   
   

 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Styrelsen kallar till bolagsstämman genom utskick till aktieägare, ordi-
narie styrelseledamöter samt suppleanter tidigast fyra veckor och sen-
ast två veckor före stämman. Ordinarie bolagsstämma (årsstämman) 
ska hållas tidigast 30 april och senast sex månader efter räkenskapsårets 
slut. 
 
§ 12 Styrelseledamöternas, bolagsledningens och revisorernas när-
varo vid bolagsstämma 

Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämman) och extra bolagsstämma ska 
så långt det är möjligt hela styrelsen vara närvarande. Minst en av bo-
lagets revisorer ska närvara vid ordinarie bolagsstämma. Verkställande 
direktören ska närvara vid behov. 

 

§ 13  Bolagsstämma 

På ordinarie bolagsstämma (årsstämman) ska följande ärenden behand-
las. 
 
1  Stämmans öppnande 

2  Godkännande av dagordning 

3  Val av ordförande vid stämman 

4  Upprättande och godkännande av röstlängd 

5  Val av en eller två justeringsmän 

6  Prövning om stämman blivit korrekt sammankallad  

7  Presentation av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-
mannarevisorns granskningsrapport 

8  Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö-
ren 

9  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-
sorn med ersättare 

10  Val till styrelsen och revisorer (i förekommande fall) 
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11  Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-

lagslagen eller bolagsordningen 

 
§ 14  Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 15  Rösträtt vid stämman 
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av 
sina ägda eller företrädda aktier. 
 
§ 16  Firmatecknare 

Styrelsen får inte ge rättighet till annan än styrelseledamot eller verk-
ställande direktör att teckna bolagets firma. Sådan rättighet får endast 
gälla två personer i förening. 
 
§ 17  Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun har rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. 
 
§ 18  Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommun-
fullmäktige i Strömsunds kommun. 
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Ägardirektiv för Jämtlandsvärme AB 

Ägardirektiv för Jämtlandsvärme AB, nedan kallat bolaget, antaget av kom-
munfullmäktige i Strömsunds kommun, nedan kallad kommunen 
 
1. Syfte och ändamål 

Bolaget ska leverera värme till anslutna abonnenter och ska vara en vik-
tig resurs i energiomställningen. 
 
Bolaget ska uppfattas som en nära, trygg och långsiktigt säker leveran-
tör som erbjuder miljöanpassade värmelösningar för god totalekonomi. 
 
2. Allmänt 

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och en resurs inom den 
kommunala koncernen. 
 
Bolaget står under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 
kommunfullmäktige utfärdade direktiv. 
 
Förutom lag och annan författning regleras bolagets verksamhet genom 
 
 Bolagsordning. 
 Ägardirektiv. 
 Avtal mellan kommunen och bolaget. 
 Tillämpliga delar av kommunens styrande dokument. 
 
3. Verksamhetskrav 

Produktion av värme i en större fjärrvärmeanläggning ger fördelar med 
avseende på miljö, pris, bekvämlighet och tillförlitlighet. 
 
Bolaget säljer värme till offentlig verksamhet, privata konsumenter och 
andra fastighetsägare inom Strömsunds kommun. 
 
Bolaget ska: 

 Tillhandahålla värme till anslutna abonnenter på ett tillfredsstäl-
lande sätt. 

 Förvalta och underhålla bolagets anläggningar. 

 Aktivt leda erforderlig utveckling och förbättring av bolagets verk-
samhet.
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 Anpassa utrustning och bränslen för att sänka bolagets kostnader 

och minimera miljöpåverkan. 

 Aktivt marknadsföra sina tjänster för att vinna nya kunder. 

 
4. Särskilda verksamhetskrav 

Bolaget ska ingå i kommunens koncern- och krisledningsorganisation. 
 
Kommunfullmäktiges beslut ska inhämtas i frågor av principiell karak-
tär. 
 
Informationskrav 

Ekonomisk redovisning 
Bolaget ska följa kommunstyrelsens utfärdade tidsplaner som gäller för 
kommunens övriga verksamheter, vad gäller ekonomisk rapportering 
som budget, bokslut och delårsrapportering. 
 
Övrig information 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har rätt att under året lö-
pande kalla bolagets ledning för information om bolagets verksamheter 
och ekonomi. 
 
Bolaget redovisar aktuellt läge inom verksamheten samt viktigare frå-
gor två gånger per år till kommunstyrelsen samt en gång per år till 
kommunfullmäktige. 
 
5. Ekonomiska mål 

 Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och 
sträva efter en utveckling som ger förutsättningar för ekonomisk 
stabilitet. 

 Större investeringar görs i samråd med ägarna. 

 Under femåriga beräkningsperioder genomsnittligt generera en av-
kastning motsvarande två procent av totalt kapital per år.  

 Bolaget ska verka för ett lägsta möjliga energipris för anslutna 
abonnenter samtidigt som en rimlig vinst uppnås. 

 Bolagets ägare ska erhålla en årlig avkastning på 17 procent på ak-
tiekapitalet. 

 Bolaget ska sträva efter en soliditet på minst 30 procent. 
 
Bolaget ska varje år fastställa flerårsplan för de närmaste räkenskaps-
åren. 
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§ 14 Dnr 2018.55 812 
 
Motion om att motionera mera 

Britt-Inger Roos (C) och Simon Högberg (M) har den 23 februari lämnat in 
en motion om att i kommunfullmäktige föredragningslista skall redovisas 
var i processen de inlämnade, ej besvarade, motionerna befinner sig.  
 
Årligen skall förvaltningarnas arbete med de besvarade motionerna redo-
visas i de fall där svaret innebär att de i motionen föreslagna åtgärderna 
skall/kommer att åtgärdas inom respektive förvaltning. Här kan en tids-
begränsning motsvarande en mandatperiod införas. 
 
Kansliet har upprättat ett förslag till motionssvar.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 217/2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår bifall till motionen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 
Motionen bifalls samt att detta även gäller medborgarförslag. Bilaga 

_____ 
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Svar på motion om att motionera 
 
Britt-Inger Roos (c) och Simon Högberg (m) har den 20 februari 2018 läm-
nat in en motion om att motionera. 
De vill att resultatet av de motioner som lämnas till kommunfullmäktige 
synliggörs mera och deras förslag är att det i kommunfullmäktiges före-
dragningslista ska redovisas var i processen de inlämnade motionerna 
som inte är besvarade befinner sig. De vill också att förvaltningarna redo-
visar hur långt de kommit med att verkställa de bifallna motionerna. 
 
Att lämna in motioner och att de beslut som fullmäktige tar blir verk-
ställda är en viktig del i demokratin. 
 
I 5 kap § 35 (kommunallagen) står ”En motion eller ett medborgarförslag 
ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom 
ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.  
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma 
tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från 
vidare handläggning.” 
 
Idag redovisas de motioner som inte beretts färdigt på fullmäktiges sam-
manträden i april och november. Detta innebär att delar av motionärernas 
förslag redan idag verkställs.  
 
När det gäller de motioner som fullmäktige bifallit finns ingen redovis-
ning av hur långt verkställigheten av beslutet kommit. Vi utgår från att de 
beslut som fullmäktige fattar blir verkställda. Ibland kan omständigheter 
medföra att det inte är möjligt att genomföra besluten och då är det viktigt 
för demokratin att vi får en förklaring till varför beslutet inte verkställts. 
 
Fullmäktige föreslås besluta 
 
Motionen bifalls samt att detta även gäller medborgarförslag. 
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§ 15 Dnr 2017.387 611 
 
Motion om inriktning i grundskolan  

Britt-Inger Roos (C) och Simon Högberg (M) har den 14 december lämnat 
in en motion om inriktning på grundskolan i kommunen.  
 
Motionärerna vill att grundskolan i Strömsunds kommun ska ha en in-
riktning mot friluftsliv, djur och natur. Att dessa teman ska genomsyra 
undervisningen på ett sätt som är möjligt i enlighet med lagar och förord-
ningar. 
 
Chef för barn, kultur och utbildningsförvaltningen har upprättat ett för-
slag till yttrande. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 218/2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att motionen besvaras. 
 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 
Motionen anses besvarad enligt upprättat förslag. Bilaga 

_____ 
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Motionssvar angående inriktning på grundskolan i kommunen 

En motion har inkommit från Britt-Inger Roos (C) och Simon Högberg (M)  
med förslag att alla grundskolor har en inriktning mot friluftsliv, djur och 
natur.   
 
Kommunen erbjuder våra grundskolor redan idag ett rikt utbud med 
olika aktiviteter för ett rikt och varierat friluftsliv. Alla våra högstadieskolor 
erbjuder någon form av vandring/fjällvandring eftersom det finns som en  
viktig del av idrottsämnets kursplan. Frostvikenskolan har redan denna  utta-
lade viljeinriktning men alla våra skolor jobbar med friluftsliv i olika omfatt-
ningar. 
 
Några andra exempel på aktiviteter som genomförs ut på våra skolor är cykel-
hajk, skolskogar, skidutmaningen, Bredgårdsrundan, paddling i åk 6 Vandring 
på Tåsjöberget, gemensamma skidutflykter. Under dessa aktiviteter tränas ele-
verna i att göra upp eld, skaffa ved, slå upp tält, laga mat över öppen eld mm. 
                                       
Kommunen har också odlingar på en del av våra förskolor där man sätter frön, 
vattnar, rensar ogräs och skördar för eget bruk. Detta är fascinerande för barnen 
och väcker stor nyfikenhet och lust att lära. Det är svårare att genomföra detta i  
skolan eftersom vi har ett långt sommarlov där ingen kan sköta om odlingarna  
vilket medför att allt torkat bort när man kommer tillbaka efter sommarlovet. 

 
Därför görs bedömningen att kommunen redan genomför det som motionsstäl-
larna önskar i sin motion och att vi hela tiden jobbar för att utveckla vår verk-
samhet kring natur och friluftsliv.  

       
Motionen får därmed anses besvarad. 
 
 
 

 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2019-01-09  19
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 17 Dnr 2018.2018 167 
 
Tjänsteperson i beredskap 

Den 19 september beslutade kommunfullmäktige att Tjänsteperson i be-
redskap – TiB inrättas. 212 500 kronor för 1 juni till och med 31 december 
2018 anvisades ur kommunfullmäktiges konto för att möjliggöra att in-
neha funktionen. Beslutet avsåg även att teknik- och serviceförvaltningen 
skulle återkomma med en redovisning till kommunstyrelsen i januari 
2019. Vilket ingår i underlaget till detta ärende.  
 
Tjänsteperson i beredskap är en funktion som är tillgänglig dygnet runt 
för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga störningar 
eller kriser. TiB ska initiera och samordna det inledande arbetet.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen erhåller tilläggsanslag år 2019 med 
460.000 kronor 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 220/2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 
1. Funktionen ”Tjänsteperson i beredskap – TiB” ska fortsättningsvis fin-

nas i Strömsunds kommun för att öka kommunledningens tillgänglig-
het och krishanteringsförmåga. 
 

2. Teknik- och serviceförvaltningen erhåller tilläggsanslag år 2019 med 
460.000 kronor. 
 

3. Medel anvisar ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgif-
ter. 
 

4. En ramhöjning inarbetas i budgetramarna för år 2020. 
_____ 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2019-01-09  20
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 18  Dnr 2017.266 822 
 
Motion om simhallen i Strömsund 

Britt-Inger Roos (C) har den 21 juni 2017 lämnat in en motion om det bör 
sätts upp lämpligt skydd mot solen i simhallen i Strömsund. Passande 
material kan vara solfilm eller liknande.   
 
Chef för Teknik- och Serviceförvaltningen har upprättat ett förslag till ytt-
rande. 
 

Beredning 

Arbetsutskottet § 221/2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att motionen besvaras. 
 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 
Motionen anses besvarad enligt upprättat förslag. Bilaga 

_____ 
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  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 motion – Simhallen i Strömsund  

Britt-Inger Roos, Centerpartiet, har vid besök på Strömsunds simhall under 
2017 upplevt att inomhusmiljön inte kändes bra.  
 
Britt-Inger upplever att temperaturen i simhallen i kombination med avdunst-
ning av bassängvattnet påverkar miljön i simhallen på ett negativt sätt och före-
slår att lämpligt skydd mot solen sätts upp på fönstren till simhallen. 
 
Teknik och serviceförvaltningen har under 2017 haft problem med ventilation/ 
avfuktningsaggregatet för simhallen i Strömsund vilket nu är åtgärdat. 
 
Loggning av temperaturen görs nu kontinuerligt och vi kommer under 
andra tertialet 2019 analysera loggad data för simhallen för att sedan bedöma 
om eventuella ytterligare åtgärder behövs göras. 
 
Motionen anses därmed besvarad. 
 
 

 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2019-01-09  27
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 23 Dnr 2018.436 771 
 
Höjning av kommunens taxa för hemsjukvård för insatser 
från sjuksköterskor, distriktssköterskor samt införande av 
taxa för fysioterapeuter och arbetsterapeuter 

Hemsjukvårdens uppdrag ligger inom prioriteringsgrupp ett och två. De 
svårast sjuka i den palliativa vårdens olika faser, multisjuka äldre och kro-
niskt sjuka är högt prioriterade inom hemsjukvårdens verksamhet. 
 
Hemsjukvården har stora utmaningar när det gäller personal och kompe-
tensförsörjning. Bristen på legitimerad personal nationellt påverkar även 
den kommunala hemsjukvården. Vi har i dag svårigheter att rekrytera 
och hitta framförallt sjuksköterskor, distriktssköterskor och fysioterapeu-
ter till vakanta tjänster. 
 
Dialog har förts internt om hur vi kan klara uppdraget utifrån den be-
manningsproblematik som finns för att kunna nyttja resurserna där de 
bäst behövs och minska risk för eventuell överkonsumtion av vård. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 226/2018. 
 
Yrkanden 
 
*Göran Edman (rd) yrkar avslag på taxehöjningen.  
 
* Susanne Hansson (s) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. 
 
Proposition   
 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Göran Edmans yr-
kande och finner bifall till eget yrkande. 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2019-01-09  28
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 23 forts. 
 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 
Höjning av kommunens taxa för hemsjukvård för insatser från sjukskö-
terskor, distriktssköterskor samt ny taxa för fysioterapeuter och arbetste-
rapeuter till 300 kr/månad, oavsett antal besök. 

 
Reservation  
Göran Edman reserverar (rd) sig mot beslutet till förmån för eget yr-
kande. Med motiveringen att än en gång drabbas de sämst ställda i kom-
munen.    
_____ 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2019-02-06  23
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 50  Dnr 2019.42  041 
 
Ansökan ombudgetering/tilläggsbudget 2019 

 
Insamling av förvaltningarnas/avdelningarnas ansökningar om ombud-
getering/tilläggsbudgetering från föregående år, 2018. 
 
Ansökningar har inkommit för investeringar på totalt 18 516 000 kronor. 
Inga ansökningar finns för driften. 
 
Finansiering av ombudgetering av investeringar adderas till den beslu-
tade investeringsbudgeten för 2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att ombudgetering 2019 avseende investeringsbud-
get beviljas enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Ombudgetering 2019 avseende investeringsbudget beviljas enligt bilaga. 
_____ 
 
 
 
 
 
 

  



OMBUDGETERING/TILLÄGGSBUDGET 2019 - investeringsbudget (tkr)
- avser budget 2018

Förvaltning/avdelning:

Teknik-  och serviceförvaltningen

Benämning Projekt Budget Redovisat Avvikelse Ombudg. Tilläggsbudget Förvaltnings-/avdelningschefens motivering

Nätverksinfrastruktur 28005 600       549      51        51           Ej slutfört pga förseningar, ompiro andra proj

Fjällsjöskolan, Backe, lokaleff. 20302 194       -       194      194         Lokalutredning pågår, återupptagen pga arb miljö

Frostviksskolan, renovering 5 000      Plan för 2019, ventilation och takbyte

Frostviksskolan, renovering 2 300      Plan för 2020, fönster

Frostviksskolan, renovering 1 300      Plan för 2021, belysning

Byte belysningsarmaturer 25102 974       974      974         Ej slutfört, entreprenören omprioriterad

Granbackens särsk.boende 27011 300       248      52        52           Slutförs under 2019, skärmtak kvar, -"-

Brandskyddsåtgärder 27008 690       351      339      339         Ej slutfört, dokumentation före åtgärd Backe skola

Förstärkning krisledn.plats 28009 825       538      288      288         Slutförs under 2019, försenat fr MSB

Ledningscentral Gäddede 27018 450       86        364      364         Slutförs under 2019, försenat fr MSB

Lekpark Rossön 28012 560       -       560      560         Genomförs under 2019, sent erhållen budget

Hemkunskapslokal Backe 28025 1 500    145      1 355   1 355      Slutförs under 2019, sent erhållen budget

Summa: 12 777    -            

TOTAL: 12 777     
Förvaltn-/avd.chefens
sign:

Senast uppdaterat: 2014-11-11



OMBUDGETERING/TILLÄGGSBUDGET 2019 - investeringsbudget (tkr)
- avser budget 2018

Förvaltning/avdelning:

Teknik- och serviceförvaltningen, AVA-enheten

Benämning Projekt Budget Redovisat Avvikelse Ombudg. Tilläggsbudget Förvaltnings-/avdelningschefens motivering

Hotings vattenverk 27014 4 900    1 533   3 367   3 367   Upphandling avbruten, för dyrt. Utreder nya

förslag

Summa: 3 367   -            

TOTAL: 3 367       
Förvaltn-/avd.chefens
sign:

Senast uppdaterat: 2014-11-11



OMBUDGETERING/TILLÄGGSBUDGET 2019 - investeringsbudget (tkr)
- avser budget 2018

Förvaltning/avdelning:

Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen

Benämning Projekt Budget Redovisat Avvikelse Ombudg. Tilläggsbudget Förvaltnings-/avdelningschefens motivering

Förskoleplatser 27017 1 438    1 148   290      290      Kvarvarande medel används till etapp 2.

Summa: 290      -            

TOTAL: 290          
Förvaltn-/avd.chefens
sign:

Senast uppdaterat: 2014-11-11



OMBUDGETERING/TILLÄGGSBUDGET 2019 - investeringsbudget (tkr)
- avser budget 2018

Förvaltning/avdelning:

Vård- och socialförvaltningen

Benämning Projekt Budget Redovisat Avvikelse Ombudg. Tilläggsbudget Förvaltnings-/avdelningschefens motivering

Trådlös uppkoppling 36002 162       53        109      109      Pågående projekt 

Carport Strömbacka etapp 2 28010 400       -       400      400      Försenat pga kapacitetsbrist leverantör

IT-stöd e-tjänster etapp 1 35005 200       -       200      200      Test av utrustning pågår, inköp planerat 1 kv.

Nyckelfri hemtjänst etapp 2 37003 375       -       375      375      Test av utrustning pågår, inköp planerat 1 kv.

Lokalanpassning Strömbacka 28011 1 000    2          998      998      Ombyggnation pågår, projekt försenat

Summa: 2 082   -            

TOTAL: 2 082       
Förvaltn-/avd.chefens
sign:

Senast uppdaterat: 2014-11-11



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
Datum 

2018-11-19 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Veronica Hjorter Stenklyft 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

Rekonstruktionsavtal avseende HSB:s bostadsrättsförening 
Rönnen i Strömsund  

 
När HSB:s bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund var på obestånd, och 
kommunen till följd av detta skulle tvingas att infria sitt borgensåtagande, 
upprättades ett avtal om rekonstruktion. Rekonstruktionsavtalet har löpt 
från 1999, först som femårigt avtal och därefter som ettårigt avtal. 
Vid den ursprungliga rekonstruktionen fick föreningen ett räntefritt lån 
på 13 200 000 kronor. Föreningen har sedan dess amorterat på lånet, som 
per 2018-11-30 uppgår till 9 500 000 kronor. 
 
Förslag till nytt treårigt avtal har nu upprättats. Enligt avtalet ska före-
ningen amortera lägst 200 000 kronor per år under åren 2019-2021. 
 
 
Beslutet skickas till 

HSB:s bostadsrättsförening Rönnen 
 
Förslag till beslut i fullmäktige 

Strömsunds kommun tecknar ett treårigt avtal enligt bilaga. 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
Bilaga 
Rekonstruktionsavtal HSB Rönnen 2019-2021 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 

2018-11-14 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ärende  

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Strömsunds utveckl-
ingsbolag AB. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Bolagsordning och ägardirektiv för Strömsunds utvecklingsbolag AB har 
inte reviderats sedan de fastställdes 2013 respektive 2011. Med bakgrund 
av detta har en översyn gjorts av de aktuella dokumenten. 
 
 
Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag 
 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 

2018-11-14 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Ägardirektiv och bolagsordning för Strömsunds utvecklingsbolag AB 
fastställdes av kommunfullmäktige 2011-06-16, § 67. För bolagsordningen 
gjordes en revidering som fastställdes KF 2013-02-20, § 17, för ägardirekti-
ven är ingen  revidering gjord. 
På initiativ av kommundirektören har förslag till uppdatering av bolags-
ordning och ägardirektiv arbetats fram. Utöver en allmän översyn har 
även hänsyn tagits till ny lagstiftning i form av nya kommunallagen, SFS 
2017:725, som trätt ikraft den 1 januari 2018.  
 
Initierare 

Anneli Svensson, kommundirektör 
  
 
Bilagor 
 
Förslag till bolagsordning samt ägardirektiv 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 

2018-11-14 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ärende  

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Strömsunds hyresbo-
städer AB. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Bolagsordning och ägardirektiv för Strömsunds hyresbostäder AB har 
inte reviderats sedan de fastställdes 2013 respektive 2011. Med bakgrund 
av detta har en översyn gjorts av de aktuella dokumenten. 
 
 
Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag 
 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 

2018-11-14 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Ägardirektiv och bolagsordning för Strömsunds hyresbostäder AB fast-
ställdes av kommunfullmäktige 2011-06-16, § 67. För bolagsordningen 
gjordes en revidering som fastställdes KF 2013-02-20, § 17, för ägardirekti-
ven är ingen  revidering gjord. 
På initiativ av kommundirektören har förslag till uppdatering av bolags-
ordning och ägardirektiv arbetats fram. Utöver en allmän översyn har 
även hänsyn tagits till ny lagstiftning i form av nya kommunallagen, SFS 
2017:725, som trätt ikraft den 1 januari 2018. Ägardirektiven har fått om-
formulerade krav på avkastning och högre soliditetskrav. Vidare en for-
mulering om återbetalning av villkorade aktieägartillskott lagts till. En 
formulering om bostadssociala kontrakt är också ny i sammanhanget. 
 
Initierare 

Anneli Svensson, kommundirektör 
  
 
Bilagor 
 
Förslag till bolagsordning samt ägardirektiv 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 

2018-11-14 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ärende  

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Jämtlandsvärme AB. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Bolagsordning och ägardirektiv för Jämtlandsvärme AB har inte revide-
rats sedan de fastställdes 2013 respektive 2011. Med bakgrund av detta 
har en översyn gjorts av de aktuella dokumenten. 
 
 
Förslag till beslut och motivering 

Kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag 
 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 

2018-11-14 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Ägardirektiv och bolagsordning för Jämtlandsvärme AB fastställdes av 
kommunfullmäktige 2011-06-16, § 67. För bolagsordningen gjordes en re-
videring som fastställdes KF 2013-02-20, § 17, för ägardirektiven är ingen  
revidering gjord. 
På initiativ av kommundirektören har förslag till uppdatering av bolags-
ordning och ägardirektiv arbetats fram. Utöver en allmän översyn har 
även hänsyn tagits till ny lagstiftning i form av nya kommunallagen, SFS 
2017:725, som trätt ikraft den 1 januari 2018. Ägardirektiven har också 
kompletterats med specificerade krav på avkastning och soliditetskrav 
vilket inte funnits tidigare samt en uppräkning av den avkastning på akti-
ekapitalet som årligen ska göras till ägaren.  
 
Initierare 

Anneli Svensson, kommundirektör 
  
 
Bilagor 
 
Förslag till bolagsordning samt ägardirektiv 
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Till 

Kommunfullmäktige i 

Strömsunds kommun 

 

                        MOTION om att motionera……… 

 

Att motionera fysiskt är hälsosamt och i de flesta fall både roligt och utmanande. 
Men det viktigaste är dock att det blir någon form av resultat, både på kort och 
på lång sikt. Detsamma gäller för det ”teoretiska motionerandet” som 
fullmäktigeledamöter kan ägna sig åt. Vi tycker helt enkelt att det är viktigt att 
visa vad resultatet av motionsskrivandet blir. Med anledning av detta korta 
resonemang föreslår vi: 

 

att det i KF:s föredragningslista skall redovisas var i processen de inlämnade, ej 
besvarade, motionerna befinner sig.  

Årligen skall förvaltningarnas arbete med de besvarade motionerna redovisas i 
de fall där svaret innebär att de i motionen föreslagna åtgärderna skall/kommer 
att åtgärdas inom respektive förvaltning. Här kan en tidsbegränsning 
motsvarande en mandatperiod införas. 

 

 

Strömsund   2018-02-20 

……………………………………       …………………………………….. 

Britt-Inger Roos (c)                        Simon Högberg (m) 
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Till Kommunfullmäktige  

i Strömsunds kommun 

 

 

 

M O T I O N angående inriktning på grundskolan i kommunen. 

 

Att tycka om, och uppsatta möjligheten, av att vara ute i skog och mark kan vara 
en viktig anledning till att leva och verka i vår kommun. Har man dessutom 
kunskap om djur, natur och friluftsliv blir upplevelsen ännu mera angenäm. Men 
om man inte har den här kunskapen, var ska man då få den ifrån? Kanske kan 
man få den av föräldrar, eller mor- och farföräldrar, men måhända har inte alla 
det så. Det är här skolan har en viktig roll, tycker vi. Att på ett lockande, 
intressant och spännande sätt få in den här kunskapen i undervisningen. Kanske 
använda naturen som klassrum när det passar, att få plocka bär och koka sin 
egen lunch-sylt, eller få odla lite potatis på skolgården. Vi tror att man på detta 
vis kan få in mycket kunskap som är nyttig både för barnen och för naturen. 
Men att även se möjligheter att själv hitta sin utkomst genom kanske turism, 
jord- och skogsbruk och liknande. 

Vi vill därför att: 

Grundskolan i Strömsunds kommun ska ha en inriktning mot 
friluftsliv, djur och natur. Att dessa teman ska genomsyra 
undervisningen på ett sätt som är möjligt i enlighet med lagar och 
förordningar. 

 

Britt-Inger Roos (c)            Simon Högberg (m) 

 

………………………………..        .……………………………… 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 6 
Datum 

 

Förvaltning 

Teknik- och serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Malin Vennstrand, säkerhetssamordnare 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ärende  

Uppföljning Tjänsteperson i beredskap 
 
Sammanfattning av ärendet  

Den 19 september beslutade Kommunfullmäktige att Tjänsteperson i be-
redskap – TiB inrättas. 212 500 kronor för 1 juni till och med 31 december 
2018 anvisades ur kommunfullmäktiges konto för att möjliggöra att in-
neha funktionen. Beslutet avsåg även att Teknik- och serviceförvaltningen 
skulle återkomma med en redovisning till kommunstyrelsen i januari 
2019. 
 
Tjänsteperson i beredskap är en funktion som är tillgänglig dygnet runt 
för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga störningar 
eller kriser. TiB ska initiera och samordna det inledande arbetet.  
 
Sedan inrättandet av TiB våren 2018 har det uppkommit händelser som 
TiB har blivit involverad i och behövt agera på. TiB är en funktion som 
har gjort att sårbarheten minskat i organisationen när något inträffat. Det 
är en trygghet, både för organisationen men även för externa aktörer, att 
veta att det alltid finns en person att nå dygnet runt. De personer som in-
går i funktionen har getts utbildning via MSB på Folkets hus i Strömsund 
i mitten av oktober 2018, och kontinuerliga träffar inom TiB-gruppen ge-
nomförs för att höja kunskapsnivån och öka tryggheten i rollen. 
 
Förmåga skapas i det förebyggande och förberedande stadiet. Klarar vi av 
att hantera mindre allvarliga händelser så skapas ökad förmåga att kunna 
hantera allvarliga händelser.  

 
Beslutet skickas till 

Richard Persson 
Malin Vennstrand 
Anneli Svensson 
Ekonomi 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 6 
Datum 

 

Förvaltning 

Teknik- och serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Malin Vennstrand, säkerhetssamordnare 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Förslag till beslut och motivering 

1. Funktionen ”Tjänsteperson i beredskap – TiB” ska fortsättningsvis fin-
nas i Strömsunds kommun för att öka kommunledningens tillgänglig-
het och krishanteringsförmåga. 
 

2. Teknik- och serviceförvaltningen erhåller tilläggsanslag år 2019 med 
460.000 kronor. 

 
3. Medel anvisar ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgif-

ter. 
 

4. En ramhöjning inarbetas i budgetramarna för år 2020. 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 6 
Datum 

 

Förvaltning 

Teknik- och serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Malin Vennstrand, säkerhetssamordnare 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Behovet av att kunna nå kommunens centrala ledning vid en oönskad 
händelse finns från externa myndigheter eller organisationer. Det finns 
också ett behov av att på ett organiserat sätt kunna samverka och följa en 
händelse utan att behöva ha hela krisledningen organiserad.  
 
Kommunen ska utifrån Lag (2006:544) om kommuners och landstings åt-
gärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered-
skap, minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att 
hantera krissituationer i fred. Syftet med tjänsteperson i beredskap är att 
säkerställa kontakten dygnet runt mellan kommunen/kommunledningen 
och externa myndigheter eller organisationer då behov av information, 
samverkan och effektiv hanteringsförmåga av kriser och extraordinära 
händelser finns. Konsekvenserna av en allvarlig händelse kan minskas 
om kommunen snabbt kan agera. 
 
Funktionen Tjänsteperson i beredskap ska: 

 Oavsett tid på dygnet vara tillgänglig 

 Ta emot larm eller information om allvarlig händelse, 

 Göra en första bedömning om händelsens omfattning och möjliga 
konsekvenser och avgöra vem som ska informeras och beroende 
på händelsens art, vidta åtgärder, 

 Starta upp informationsinsatser vid händelser där detta krävs, 

 underrätta kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande, 

 samverka med räddningstjänst, psykosocialt omhändertagande 
(POSOM), de kommunala bolagen och med andra aktörer: till ex-
empel polis, landsting, länsstyrelse eller grannkommuner. 

 Löpande och proaktivt följa händelseutvecklingen i kommunen 
och i omvärlden för att kunna informera ledningen, 

 Larma krisledningsorganisationen vid risk för utveckling av hän-
delsen till extraordinär händelse, samt 

 Dokumentera analyserade händelser och vidtagna åtgärder. 
 
Funktionen säkerställer att koncernen genomför insatser när sådant be-
hov finns. Den ska också ses som ren verkställighet för att se till att rätt 
personer och organisationer kommer in och gör sina delar i att hantera 
uppkommen situation. Funktionen tar således inte över de vanliga verk-
samheternas ansvar utan ska se till att ansvariga verksamheter/personer 
får reda på händelser så att de kan vidta åtgärder inom sina respektive 
ansvarsområden. Händelser av mindre allvarlig karaktär ska hanteras av 
den ordinarie verksamheten som berörs av händelsen.  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 4 av 6 
Datum 

 

Förvaltning 

Teknik- och serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Malin Vennstrand, säkerhetssamordnare 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
 
Förmåga skapas i det förebyggande och förberedande stadiet. Klarar vi av 
att hantera mindre allvarliga händelser så skapas ökad förmåga att kunna 
hantera allvarliga händelser.  
 
I flera av händelserna som TiB har varit involverad i har samverkan skett 
främst med räddningstjänst, polis och länsstyrelsen men även andra aktö-
rer. Nedan listas de händelser som TiB har blivit involverad i: 

 

 Trafikolycka, Sikås/Hammerdal 2018-04-29 

 Ingripande av Säpo - social oro, Strömsund 2018-04-30 

 Höga flöden, maj 2018 

 Oljeläckage, Strömsund 2018-06-29 

 Skogsbränder, Jämtland 2018-07-16- 2018-07-30 

 Avbrott i telefonin, Strömsunds kommun 2018-08-02 

 Störningar i telefonin, Strömsunds kommun 2018-09-09 

 Försvunnen person, Strömsund 2018-09-16 

 Lastbilsolycka - dieselläckage, Lorås 2018-09-19 

 Lastbilsolycka – dieselläckage, Söder om Strömsund 2018-09-19 

 Brand järnvägsgatan 10, 2018-09-24 

 Storm Klass 2 varning, Strömsunds kommun 2018-09-26 

 Avbrott i telefonin, Frostviken 2018-09-27 

 Störningar i telefonin, Strömsunds kommun 2018-10-29 

 Oljeutsläpp kraftstationen, Gäddede, 2018-11-07 
 

Organisation 
 
Funktionen tjänsteperson i beredskap upprätthålls dygnet runt alla veck-
ans dagar av en grupp om sex personer inom kommunkoncernen som 
leds av säkerhetssamordnaren med chef, inom Teknik- och serviceförvalt-
ningen, som stöd.  
 
Dessa personer ingår i funktionen: 

 Malin Vennstrand, säkerhetssamordnare, TSF 

 Camilla Hulkki, upphandlingssamordnare, TSF 

 Ann-Louise Hansson, bredbandssamordnare, KLF 

 Anki Hammar, Flyktinghandläggare, FUF 

 Pernilla Gunnarsdotter Persson, kommunikatör, KLF 

 Marcus Olofsson, projekt Barns bästa vid återvändande, FUF 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 5 av 6 
Datum 

 

Förvaltning 

Teknik- och serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Malin Vennstrand, säkerhetssamordnare 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Organisationsalternativ 
Anledningen till att funktionen inte lagts på räddningstjänstförbundets 
inre befäl i Östersund är för att de inte har kunskap om Strömsunds kom-
muns organisation. De skulle bli en mellanhand och måste komma i kon-
takt med till exempel säkerhetssamordnaren på kommunen, men kanske 
det allra viktigaste, de kommer att prioritera sin egen verksamhet först.  

 
Kostnadskalkyl 

En beräkning är gjord utifrån en medellön på 35 000 kronor och kommer 
gälla för år 2019. Detta innebär att kostnaden för 2019 beräknas bli ca 
460 000 kronor inklusive PO-påslag, beräknat på 52 timmars övertid. 
 
Konsekvensanalys 

Uppdraget som tjänsteperson i beredskap innebär att de personer som in-
går i funktionen har en vecka då de tjänstgör som TiB dygnet runt. För 
den som har beredskapsvecka, kan ett larm där vi måste agera under ar-
betstid, inskränka på den anställdes ordinarie arbetsuppgifter. Cheferna 
är införstådda med det. 
 
Kommunen finns alltid tillgänglig för andra myndigheter och organisat-
ioner som behöver komma i kontakt med Strömsunds kommun även ut-
anför kontorstid. Samhällsfunktioner som polis, räddningstjänst, lands-
ting, länsstyrelse, trafikverket med flera har krav på att kunna nå kommu-
nens ledningsfunktion i händelser av kris. En ständigt tillgänglig funktion 
ökar allmänhetens förtroende för kommunens sätt att hantera oönskade 
händelser. Det skapar också tydlighet och trygghet i organisationen.  

 
Konsekvens av icke-beslut 

Om kommunen inte skulle fortsätta ha tjänsteperson i beredskap, kan det 
dröja innan en händelse börjar hanteras, vilket kan leda till större skador 
på människa, miljö eller egendom. Det kan också leda till ökade kostna-
der för kommunen och risk för att förtroendet för kommunen skadas.  

 
I Strömsunds kommun har tidigare säkerhetssamordnaren inte haft nå-
gon uttalad beredskap utanför arbetstid, utan har förväntats vara tillgäng-
lig när en händelse inträffar, utan att uppbära ersättning. Detta är en sår-
barhet för kommunens förmåga att snabbt kunna agera vid händelser, i 
de fall det inte går att etablera snabb kontakt med säkerhetssamordnaren. 
Det är också en arbetsmiljöfråga för den enskilde som känner ansvaret att 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 6 av 6 
Datum 

 

Förvaltning 

Teknik- och serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Malin Vennstrand, säkerhetssamordnare 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
alltid vara tillgänglig året runt dygnets alla timmar och är inte förenligt 
med hur en modern arbetsgivare bedriver verksamhet.  
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§ 128 2018.148 771 
 
Höjning av kommunens taxa för hemsjukvård för insatser från 
sjuksköterskor, distriktssköterskor, fysioterapeuter och arbets-
terapeuter  
 
Hemsjukvårdens uppdrag ligger inom prioriteringsgupp ett och två. De 
svårast sjuka i den palliativa vårdens olika faser, multisjuka äldre och kro-
niskt sjuka är högt prioriterade inom hemsjukvårdens verksamhet.  
 
Hemsjukvården har stora utmaningar när det gäller personal och kompe-
tensförsörjning. Bristen på legitimerad personal nationellt påverkar även 
den kommunala hemsjukvården. Vi har i dag svårigheter att rekrytera och 
hitta framförallt sjuksköterskor, distriktssköterskor och fysioterapeuter till 
vakanta tjänster.  
 
Dialog har förts internt om hur vi kan klara uppdraget utifrån den beman-
ningsproblematik som finns för att kunna nyttja resurserna där de bäst be-
hövs och minska risk för eventuell överkonsumtion av vård.  
 
Det finns ett behov av att titta på vårdflöden och minska efterfrågan där 
vårdbehovet kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom egenvård, egen-
ansvar eller annan vårdnivå. Antagen prioriteringsordningen för sjukskö-
terskor och fysioterapeuter samt arbetsterapeuter kan utgöra ett stöd.  
Förebyggande hembesök till 70- åringar bör temporärt kunna anstå i avvak-
tan på bättre bemanning. Som ett led i styrning av vårdflöden bör hemsjuk-
vårdstaxan ses över.  
 
Avgifter för kommunal hemsjukvård ligger inom maxtaxan. Den en-
skilde betalar aldrig mer för service, vård och omsorg än sitt avgiftsut-
rymme. Kommunens taxa för hemsjukvårdsinsatser från sjuksköterskor 
och distriktssköterskor har inte varit föremål för höjning sedan 2013, 
kommunfullmäktige den 12 juni 2013, § 88.  
 
Den 1 april 2016 höjdes patientavgiften inom Region Jämtland Härjeda-
len till 300 kronor per besök oavsett yrkeskategori. Kommunens avgifter 
för hälso- och sjukvård bör följa utvecklingen av avgifter inom region 
Jämtland Härjedalens hälso- och sjukvård. Omvärldsanalys i länet visar 
att kommunens taxa för hemsjukvård ligger något lägre i förhållande till 
andra kommuner.  
 
Hemsjukvårdsinsatser som ges enbart av fysioterapeut och eller arbetste-
rapeut har aldrig omfattats av hemsjukvårdstaxan. 
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§ 128 (forts.) 
 
Då det är ett antal år sedan taxan för hemsjukvård ändrades föreslås en 
höjning. Arbetsutskottet föreslår att det samtidigt inför en hemsjukvårds-
taxa för insatser som ges enbart av fysioterapeut och arbetsterapeut. 
Taxan bör också vara enhetlig med samma avgift om 300 kronor per må-
nad oavsett antal besök. Har den enskilde avgiftsbelagd hemsjukvård 
från sjuksköterska/distriktssökterska och ett hemsjukvårdsbehov upp-
står från fysioterapeut eller arbetsterapeut, inryms det i samma taxa om 
300 kr/månad.  
 
Nuvarande avgift för  
Hemsjukvård  

Föreslagen avgift för  
Hemsjukvård  

1 besök/ månad                 150 kr 1 besök eller flera/ månad 300 kr 
 2 besök/ månad eller fler 200 kr 

 
Beräkning och utredning visar att 20 % av personer med regelbunden 
hemsjukvård har avgiftsutrymme vid en höjd taxa.  
 
Höjning av kommunens taxa för insatser från sjuksköterskor, distrikts-
sköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter beräknas öka intäkterna 
med ungefär 100 000 - 130 000 kronor per år.   
 
Förslag till beslut   

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av 
kommunens taxa för insatser för hemsjukvård från sjuksköterskor,  
distriktssköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till 300 kr/månad, 
oavsett antal besök. 
 
Beredning 
 
AU § 82/2018 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut. 
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§ 128 (forts.) 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av 
kommunens taxa för hemsjukvård för insatser från sjuksköterskor,  
distriktssköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till 300 kr/månad, 
oavsett antal besök. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
datum 
2019-01-31 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Ekonomichef 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ansökan ombudgetering/tilläggsbudget 2019 

Sammanfattning av ärendet  

Insamling av förvaltningarnas/avdelningarnas ansökningar om ombud-
getering/tilläggsbudgetering från föregående år, 2018. 
 
Ansökningar har inkommit för investeringar på totalt 18 516 tkr. 
Inga ansökningar finns för driften. 
 
Finansiering av ombudgetering av investeringar adderas till den beslu-
tade investeringsbudgeten för 2019. 
 
 
 
Initierare 

Ekonomichef  
 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
 

Bilagor 
Ansökningar om- och tilläggsbudgetering investeringsobjekt 
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Granskning av delårsrapport 2018 
 

November 2018     2 av 6 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 
PwC 

 

1. Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt 

granskat förbundets delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-08-31. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för 

sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-

ella bedömning: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 

Vi bedömer att delårsrapporten i stort är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att upp-

nås? 

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de verksamhetsmässiga och 

de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2018. 
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Granskning av delårsrapport 2018 
 

November 2018     3 av 6 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 
PwC 

 

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommunalförbund är skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning 

(delårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgifter ingår att 

granska den.  

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-

kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbun-

dets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.  

Förbundet ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-

ning. Revisionsobjekt är förbundsdirektionen som är ansvarig för delårsrapportens upp-

rättande. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken 

skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen 

för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

2.3. Revisionskriterier 
Följande kriterier används i granskningen: 

 Kommunallag (KL), kap 12 

 Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9 

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport 

 Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

2.4. Avgränsning och metod 
Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande: 

 översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2018-08-31, 

 förvaltningsberättelsens innehåll, 

 hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga 

mål). 
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Granskning av delårsrapport 2018 
 

November 2018     4 av 6 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 
PwC 

 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 

och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 

i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 

översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information 

som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter 

kan förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions-

sed i övrigt har. 
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Granskning av delårsrapport 2018 
 

November 2018     5 av 6 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 
PwC 

 

3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Lagens krav och god redovisningssed 

3.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Delårsperioden har 

förlängts från och med 2018 då den föregående år endast sträckte sig till och med juni 

månad. Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse, finansiella rapporter samt 

noter. 

Översiktlig förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som in-

träffat under delårsperioden. Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avse-

ende ekonomi och verksamhet beskrivs också översiktligt.  

Vidare redogörs bland annat för förbundets målsättningar, uppdragsbeskrivning samt 

pågående och kommande projekt. 

En redovisning av hur utfallet förhåller sig till beslutad budget framgår och det är en ut-

veckling av delårsrapporten i jämförelse med föregående år. Prognosen pekar mot ett 

nollresultat vilket är i överensstämmelse med budget för 2018. Någon redovisning av för-

bundets investeringsverksamhet görs däremot inte. 

Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt noter. Resultaträkningen 

omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i form av föregående års siffror per sista juni. 

Till kommande år kommer redovisningen ske i enlighet med gällande rekommendation då 

det finns ett jämförelsebokslut per sista augusti. 

En kassaflödesanalys är upprättad, den innehåller dock ett mindre fel (7 tkr) kopplat till 

redovisningen av utrangerade anläggningstillgångar och avskrivningarna på dessa. 

Det redovisade resultatet uppgår till +52 tkr för delårsperioden och för helåret beräknas, 

som tidigare nämnts, ett nollresultat. Förbundets omsättning är lägre än föregående år 

och kostnaderna har också kunnat hållas nere, därav det positiva resultatet. 

Enligt rekommendation 22 Delårsrapport ska ett uttalande om att samma redovisnings-

principer och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsre-

dovisningen alternativt om de avviker från detta. Detta uttalande saknas i förbundets de-

lårsrapport. 

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i stort är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. 
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3.2. God ekonomisk hushållning 
3.2.1. Iakttagelser 

Direktionen har fastställt mål för verksamhet och ekonomi för 2018. Det övergripande 

målet för Akademi Norr är att ”ge regionen bästa möjliga förutsättningar för utveckling 

och tillväxt”. I övrigt finns delmål, ett horisontellt mål samt ekonomiska/finansiella mål. 

Samtliga mål framgår av delårsrapporten och det konstateras att verksamheten de första 

åtta månaderna har bedrivits enligt de planer som fastställts och genom de projekt de är 

engagerade i.  

Måluppfyllelsen för verksamheten bedöms som god båda vad avser den löpande verksam-

heten såsom projektverksamheten. I det finansiella perspektivet är bedömningen enligt 

prognosen att målen på detta område också kommer att uppnås för 2018. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de verksamhetsmässiga och 

de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2018.  

 
2018-11-13 

 

Per Stålberg 

 

  Projekt- och uppdragsledare 
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