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Om resultatet
Det stora överskottet beror främst på 

pandemin, med extra statsbidrag och 
andra ersättningar för att kompensera 
och mildra de ekonomiska konsekven-
serna. Efter pandemin kvarstår utma-
ningen att få balans mellan intäkter 
och kostnader.

Om investeringarna
Årets största investeringar är köp 

av fastigheten för Rotnäsets förskola, 
renovering av trygghetsboendet Rossö-
center, Hotings vattenverk och fortsatt 
fiberutbyggnad av bredband.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2018         2019       2020

-9 mnkr -3 mnkr

+26 mnkr

Resultat Investeringar 

I stort sett hela året har präglats av den pågående pan-
demin. Åtgärder för att minska smittspridningen har stått 
i fokus, verksamheterna har fått prioritera andra uppgifter. 
Kommunen fick under 2020 flera extra statsbidrag, som 
ska kompensera för ökade kostnader till följd av pandemin. 
Totalt handlar det om cirka 11 miljoner kronor. 

Befolkningen har minskat
Befolkningen minskade under förra året. 

Invånarna blev färre än vad vi räknat med i 
budgeten, vilket gör att de ordinarie skat-
teintäkterna minskade mer än förväntat. 

Under året har renovering av lägenheterna 
på Rossöcenter samt på Frostviksskolan fort-

satt, i Hammerdal har Grevåkerskolan byggts om 
för att rymma fler. Vi har tilldelat medel för att rusta upp 
Vikenvägen i Frostviken med syftet att efteråt överlämna 
den genom vägförrättning. 

Förbättra kommunens service
För att utveckla servicen till våra medborgare fortsätter ar-
betet med digitalisering och e-tjänster, under 2021 avsätter 
kommunen 700 000 kronor till det.

Hjalmar Strömerskolan arbetar fortsatt systematiskt för 
att alla elever ska uppnå gymnasieexamen. Av de som 
studerade på ett högskoleförberedande program klarade 
alla sin gymnasieexamen under året vilket är glädjande!

Kommunens turistinformationer har fått ställa om till 
digitala lösningar på grund av pandemin, och antalet gäs-
ter på Strömsunds camping minskade kraftigt. Därför gick 
Strömsund turism med underskott 2020.

Kostnadsglappet är fortsatt stort
Vi ser ett fortsatt kostnadsglapp där skatteintäkter och 
statsbidrag ökar i betydligt lägre takt än verksamhetens 
kostnader. Trots den nya kostnadsutjämningsmodellen och 
de extra statsbidragen går flera av kommunens verksam-
heter med underskott under året. 

Fibersatsningar
Utbyggnaden av fibernätet har fått stå tillbaka under 2020 
på grund av kommunens ekonomiska situation. Under 2021 
är medel avsatta för 
utbyggnad i Rossön, 
under förutsättning att 
minst 125 hushåll be-
ställer fiberuppkopp-
ling. Ett större statligt 
stöd är nödvändigt för 
att vi ska klara bred-
bandsmålet om 100 
Mbit till 95 procent av 
kommunens invånare.

Susanne Hansson, (S)

2020: 33 mnkr

2019: 47 mnkr

2018: 45 mnkr
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Fortsatt god ekonomisk 
hushållning.

Motverka ungdoms-
arbetslöshet.

Utveckling av framtidens  
skola.

Fortsatt satsning på arbets-
miljö- och folkhälsofrågor.

Utvecklad samverkan 
med näringslivet.

Attraktiv kommun 
med hög livskvalitet.

Insatser för klimatanpass-
ning och miljöförbättringar.

Utvecklad dialog med 
kommuninvånarna.

Integration av nya  
kommuninvånare.

Politiska prioriteringar för 2020

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

Så ser det ekonomiska året ut i kommunen 2021

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

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

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

Delårsrapport per  
augusti 2021
Uppföljning av ekonomi, 
inklusive delårsbokslut, samt 
uppföljning av beslutade mål 
för verksamheten (september).

Ökad jämställdhet och 
tillgänglighet.

Prioriteringarna fastställda av 
kommunfullmäktige i juni 2019.  

Budget nämnderna 2022 
Varje nämnd lägger detalj-
budget för sina respektive 
verksamheter (oktober).

Budgetberedning, budget 2022
Arbete med budgetförutsättning och budget-
dialog med alla nämnder, förvaltningar och 
bolag (februari–april).

Årsredovisning 2020 
Vi redovisar ekonomi, investeringar 
och hur vi lyckats följa den uppsatta 
budgeten och de gemensamma målen 
för året (april).

Delårsrapport per april 2021
Uppföljning av ekonomi och be-
slutade mål för verksamheten (maj).

Budget 2022 och plan 2023–2024
Det är alltid kommunfullmäktige (KF) som tar beslut om budgeten. Samtidigt tar 
också KF beslut om den översiktliga budgetplanen för kommande år (juni).



4    Våra Pengar 2020

Källa: SXXXXXXZXXXX. 

(miljoner kronor)  2020   2019  2018

Antal invånare, 31 december 11 488  11 605 11 703

Kommunal skattesats, % 23,22  23,22 23,22

Verksamhetens intäkter 240 247 255

Verksamhetens kostnader, inkl avskrivning    -1 069 -1 080 -1 085

Skatteintäkter och statsbidrag 857 832 822

Årets resultat               26 -3 -9

Soliditet, % 42 40 40       

Soliditet, inkl pensionsförpliktelser, % 16 12 12

Investeringar netto 33 47 45

Självfinansieringsgrad, % 270 84 41   

Långfristig låneskuld 0 0 0

Långfristig skuld investeringsbidrag 45 46 41 

Antal anställda   1 430 1 419 1 555

Tre år i siffror och befolkning 2020

Befolkning 2020:  Kvinnor      Män        Totalt      Kommun       Riket

0–19 år 1 164 1 155  2 319 20 % 23 %
20–64 år  2 633 3 099  5 732  50 % 57 %
65 år och äldre 1 720  1 717   3 437  30 % 20 %

Totalt 5 517 5 971  11 488 100 % 100 % 

Befolkningsutveckling 2010–2020
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Några händelser från 2020

Elever gjorde unik tavla om Strömsunds kommun
Den här fina tav-

lan hänger sedan 

sommaren 2020 i 

entrén på Vattudals-

skolan i Strömsund. 

Den är skapad av ett 

20-tal elever på sko-

lan i ämnet ”elevens 

val”. Tavlan visar motiv från Strömsunds kommun och eleverna har 

själva fått välja motiv och tekniker och det blev till exempel bildhug-

geri, lappteknik, virkning, målning och nåltovning. De har också 

byggt modeller i trä och gjort en spiktavla. Bra jobbat!

Johan Alm, Linda Nyqvist och Josefine Jönsson blev 

vinnarna i kommunens fototävling på temat ”Ström-

sunds kommun i mitt hjärta” där uppdraget var att 

på bästa och härligaste sätt skildra livet i kommunen.

Många tävlingsbidrag kom in och bilderna visade 

allt från kolbullar till fiske, vackra vyer och djurliv. 

Vinnarna fick ta emot sina priser under kulturveckan.

Här ovanför syns Johans bild, på framsidan av  

denna broschyr finns Josefines draghundsbild och 

Lindas bild på pojken och blommorna. 

Johan, Linda och Josefine vinner 
kommunens fototävling

Hitta alla nyheter från oss på www.stromsund.se

Kommunen arbetar i stabsläge
På grund av pandemin förstärkte kommunen 

sin beredskap genom att gå upp i stabsläge 

den 23 mars. 

I de fem stabsgrupperna ingick tjänsteperso-

ner med olika nyckelfunktioner med uppgift att 

arbeta med pandemi-frågor. 

Bland annat genom att ta fram lägesbilder 

och underlag för beslut i krisledningsgruppen. 

Staben hade regelbundna möten och ansvarade 

också för samordning, planering och kommuni-

kation. Kommunen befann sig i stabsläge till och 

med 28 september.  

Vi firar tio år som samisk förvaltningskommun
Den 1 januari var det tio år sedan Strömsund blev 

en samisk förvaltningskommun. I ett förvaltnings-

område har den samiska kulturen och det samiska 

språket ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk. Kommunen arbetar 

med att lyfta och synliggöra språk och kultur. Det 

har ökat både medvetenheten och kunskapen kring 

samiska frågor. 

Våren 2020 rustade vi upp den gamla 

ångbåtsbryggan och området vid Virgoka-

jen. Kajens pålning och grundläggning på 

den stenlagda stranden hade murknat och 

eroderat under årens lopp. 

I samband med upprustningen skapade vi 

även ett nytt grönområde med bänkar, bord 

och parkbelysning i anslutning till kajen. En ny och förlängd trappa 

gör det nu möjligt att ta sig ned på isen vintertid.

Virgokajen ligger cirka 200 meter uppströms från Strömsunds-

bron och syns väl för den som passerar norrut på bron.  

Virgokajen får ansiktslyftning och nytt grönområde
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Skatt och kommunal-
ekonomisk utjämning 

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

Bidrag, 
exempelvis statsbidrag, 

EU-bidrag.

Övriga intäkter, 
exempelvis hyror. 

Försäljning, 
exempelvis utbildningar av 
elever från andra kommuner.

1 098 miljoner 
kronor

78 %

11 %

3 %

2 %

6 %

Obligatoriska: Till exempel bygg-
frågor, förskola,  skola,  bibliotek,  
omsorg  om  äldre och funktions-
nedsatta, avfall, vatten och avlopp.

Frivilliga: Till exempel  
näringslivsutveckling, 
kultur och fritid, turism. 

Kommunen har både obligatoriska och frivilliga uppgifter 

Fotnot: Illustrationen visar kommunens nettokostnader inklusive interna poster.

t

Vård- och social- 
förvaltning 43 %
Äldreomsorg, socialtjänst, 
omsorg om funktions-
nedsatta med mera.

Övrig verksamhet 3 %
Politisk verksamhet 2 %

Miljö- och byggavdelning 1 %

Teknik- och serviceförvaltning 3 %
Förvaltning av fastigheter, avfall, vatten, av-

lopp, kostverksamhet, IT, färdtjänst med mera.

Närvård Frostviken 3 %
Hälsocentral, ambulans,  
äldreomsorg med mera.

Kultur- och fritidsavdelning 2 %
Bibliotek, kulturskola, idrottsanläggningar med mera. 

Kommunstyrelsen övrig verksamhet 5 %
Räddningstjänst, näringsliv, säkerhetssamordning med mera.

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

t
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         Kostnad i kronor per invånare 2019
(Siffrorna för 2020 inte tillgängliga vid tryck)

Kultur- och fritidsavdelning 2 %
Bibliotek, kulturskola, idrottsanläggningar med mera. 

Kommunstyrelsen övrig verksamhet 5 %
Räddningstjänst, näringsliv, säkerhetssamordning med mera.

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

Framtids- och utvecklingsförvaltning 10 %
Gymnasieskola, vuxenutbildning, integration, 
näringslivsfrågor, EU-projekt med mera.

Barn-, kultur- och  
utbildningsförvaltning 27 %
Förskola, grundskola, skol-
barnomsorg med mera.

(Siffrorna för 2020 inte tillgängliga vid tryck)

Källa: Kolada 2019 

Ta del av fler jämförelser på www.stromsund.se/oppnadata

Strömsunds kommun i jämförelse 2019

Antal invånare 2019

Befolkningsförändring 2015 till 2019

Andel utrikes födda, 0–19 år

Andel utrikes födda,18–64 år

Andel elever i åk 9 som uppnått kun-
skapskraven i alla ämnen (hemkommun)

Andel gymnasieelever med examen eller 
studiebevis inom tre år (hemkommun)

Andel invånare 25–64 år med  
eftergymnasial utbildning

Mediannettoinkomst, kronor/invånare 20+

Skatteintäkter kommun, kronor/ invånare

Kommun 
totalt

MänKvinnor Jämtlands- 
kommuner

 5 561  6 044 11 605 16 351 10 327 589

   -3,1 %  -1,5 %   -2,3 %  1,2%              6 % 

  12,4 %  14,2 %   13,3 %  10,6 % 11,4 %

  16,5 %  15,6 %   16 %  14 % 24,9 %

  81,7 %  65,7 %  73,1 %  73,8 % 75,9 %

  62,5 %  68,2 %  65,8 % 70,9 % 71,8 %

  32,3 % 16,7 % 23,9 %  30,7 % 43,8 %

  219 400 203 400 220 188 247 900

        –  – 44 524 44 705 46 716

187 700

Riket

Källa: Kolada 2019 

Förskola och skolbarnomsorg    9 228    9 434 9 962

Jämtlands- 
kommuner

Strömsunds
kommun

Utbildning  19 844     19 837 16 969

Individ- och familjeomsorg  5 940  4 812 4 891

Äldreomsorg  22 870  20 468 12 528

Kultur och fritid   2 489   2 740 3 142

Infrastruktur, skydd med mera   6 970   6 065 4 766

Riket



8    Våra Pengar 2020

Politiker är uppdragsgivare

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

Så är kommunen organiserad  

Tjänstepersoner är verkställare

De bestämmer hur ett politiskt beslut 
ska verkställas och av vem. De hanterar 
frågor om ekonomi, kvalitet, planering 
och arbetsledning. De tar fram underlag 
för politiska beslut. Tjänstepersonerna 
redovisar tillbaka till politikerna.

Vad är skillnaden mellan politiker och tjänstepersoner?

  

Ledamöter 2019–2022:

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

Moderaterna, 4
1 kvinna, 3 män

Rättvis demokrati, 2
1 kvinna, 1 man

Vänsterpartiet, 2
1 kvinna, 1 man

Sverigedemokraterna, 
4
1 kvinna, 3 män

Mandatfördelning i 
kommunfullmäktige

Totalt: 35 stycken
15 kvinnor 
20 män

Antal ersättare:
20 stycken

Mer info och kontaktuppgifter på 
www.stromsund.se

Kommunfullmäktige Revision

Kommunalförbund 

Jämtlands  

Räddningstjänstförbund

Kommunstyrelse

Socialnämnd Vård- och
socialförvaltning

Miljö- och 
byggnämnd

Miljö- och 
bygg avdelning

Framtids- och  
utvecklingsförvaltning

Teknik- och  
serviceförvaltning

Barn, kultur- och 
utbildningsnämnd

Barn-, kultur- och  
utbildningsförvaltning 

Kultur- och  
fritidsavdelning

Gemensam nämnd 
för närvård Frostviken

Kommunala bolag
Jämtlandsvärme AB

Strömsunds hyresbostäder AB

Kommundirektör

Valnämnd

Överförmyndaren

Närvård Frostviken

Kommunlednings- 
förvaltning
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Kommunstyrelsen
Uppdrag: Att förutom den politiska verksamheten ansvara 

för räddningstjänst, näringsliv och kommunens säkerhets-

samordning. Ska även samarbeta med länets gemensamma 

upphandlingskontor.

Kommunledning
För att förenkla för med-

borgarna, och på ett smidi-

gare och mer tillgängligt sätt 

kunna leverera vår välfärd, 

började vi bygga e-tjänster.

Trafiken längs Vildmarksvä-

gen ökade med 33 procent, 

enligt en mätning som Strömsund turism genomförde. Totalt 

passerade 38 777 fordon.  

Inom Överförmyndarens verksamhetsområde har behovet 

av hjälp med budget- och skuldrådgivning varit fortsatt stort, 

och de noterar ett ökat antal fall av så kallade romansbe-

drägeri-ärenden. Bemanningen, som arbetar med att boka 

vikarier inom några av kommunens verksamheter, tillsatte 

under året drygt 26 000 arbetspass. 

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

samheten i nämnder, förvaltningar och bolag. Verkställa och 

genomföra kommunstyrelsens beslut samt stötta i frågor som 

rör demokrati, tillgänglighet, säkerhet samt vid kriser. Förvalt-

ningen är kommunens centrala administration där kansli, HR, 

löner, ekonomi, Strömsund turism och Överförmyndaren ingår. 

Teknik och service
Hur fungerar kommunens krisorganisation och har vi 

alla styrdokument som krävs för att kunna hantera de ut-

maningar en pandemi innebär? Tidigt under året blev det 

en högaktuell fråga. För att förstärka beredskapen föreslog 

förvaltningen att kommunen skulle arbeta i stabsläge från 

slutet av mars. 

På grund av covid-19 har vi under året varit tvungna att 

skjuta på en del planerade arbeten. I januari inledde vi ett 

Kommundirektören har ordet 

Nu när vi befinner oss i en pandemi 
får man försöka glädjas åt det man kan, 
stort som smått. Kommunens bokslut 
för 2020 gör mig glad. Det visar på ett 
överskott på plus 26 miljoner kronor och 
det stärker vår långsiktiga ekonomi. Vi 
har ännu inte behövt låna till våra kom-
munala investeringar. 

God soliditet
Kommunens soliditet är 16 procent om 
vi tar med alla skulder och förpliktelser, 
till exempel pensioner. Vi har pensions-
tillgångar som uppgår till 325 miljoner 
kronor och det gör att vi kan hantera 
kostnader för kommande pensionskul-
lar på ett bra sätt. Utmaningen ligger 
mer i att kunna finna nya arbetstagare 

när gamla slutar, och att fler av våra 
unga ska göra sig anställningsbara 
genom att satsa på att utbilda sig. 
Vårdpersonal, lärare och många andra 

Vildmarksvägen är populär. 

Verksamheterna om året som gått

spännande yrken – vi kommer behöva 
rekrytera runt 500 personer inom tio år.

En stark ekonomi
Vi har således en stark ekonomi i 
grunden! Vår utmaning varje år är 
att våra intäktsökningar är svagare än 
samhällets prisökningar och kostnader 
för löneavtal. 

Kanske kan pandemin bidra till att 
fler får upp ögonen för att vilja bo och 
verka på landsbygden – det skulle vara 
fantastiskt! Vi har ju en infrastruktur 
som är byggd för många fler än idag. 

Så vi välkomnar nya invånare och 
gläds över att just du bor i vår kommun!

 
 Anneli Svensson 

”
Kanske kan pandemin bidra till att 
fler får upp ögonen för att vilja bo 
och verka på landsbygden.
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lyckat samarbete med Ragunda kommun som då tog över 

bemanningen av kommunens telefonväxel. Vi har lagt stora 

resurser på reparation och underhåll av vägbelysning under 

året. Inom IT-området har mycket av arbetet präglats av att 

höja kommunens IT-säkerhet. 

Uppdrag: Sköta  drift och underhåll av kommun ens fastigheter, 

VA-anläggningar, gator, vägar och parker. Göra utredningar, 

projektering och upphandling samt ny-, om- och tillbyggnad av 

kommunens fastigheter och anläggningar. Förvalta kommunens 

skog, ansvara för teknisk beredskap samt köpa och sälja 

fastigheter. Förvaltningen ansvarar för försäkringsavtal, 

lokalvård, kostverksamhet, bostadsanpassning, färd-

tjänstärenden, reception/kundtjänst och IT. 

Framtid och utveckling
I början av 2020 fick förvaltningen en ny chef, samtidigt 

flyttade kommunens näringslivsfunktion in i förvaltningen. 

En del av våra verksamheter har skett på distans under året 

på grund av pandemin, det har inneburit utmaningar för 

bland annat Hjalmar Strömerskolan. Av studenterna upp-

nådde 97 procent kriterierna för gymnasieexamen. Skolans 

nya inriktning, anläggningsfordon, startade under hösten 

upp sina praktiska utbildningsmoment och vindkrafttekni-

kerutbildningen fyllde sina studieplatser. Den sista december 

avslutades projektet Barnets bästa vid återvändande efter 

3,5 års verksamhet. Projektet har arbetat på nationell såväl 

som lokal nivå, i samverkan med Migrationsverket, för att 

utveckla återvändandeprocessen för ensamkommande. 

Uppdrag: Ansvara för att utveckla kommunen och dess med-

borgare. Samordna satsningar på kompetenshöjning, tillväxt och

samhällsutveckling. Ansvara för näringslivsfrågor, gymnasie-

skola, vuxenutbildning, Lärcentrum och Akademi Norr. Huvud-

ansvar för inflyttarservice och flyktingmottagning för personer 

med uppehållstillstånd samt för mottagande och omsorg om 

ensamkommande flyktingbarn. Ansvara för EU-projekt med 

kommunal medfinansiering.

Miljö och bygg
Pandemin har inneburit stora förändringar, både vad gäl-

ler arbetsuppgifter och arbetssätt. Avdelningen 

har varit tvungen att prioritera om många 

uppgifter. Vi har arbetat mer med informa-

tion än med tillsyn och kontroll. Resurser 

har lagts på information och tillsyn rörande 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen, en 

uppgift som inte ingått i ordinarie planering, 

men som kommunen blivit ålagd att göra under 

pandemin.

Kommunen införde ett nytt ärendehanteringssystem un-

der året, det ska på sikt underlätta både för våra handläggare 

och för invånarna. Efter hand kommer systemet att kom-

pletteras med fler och fler e-tjänster. Vi har även utvecklat 

det geografiska informationssystemet, GIS, så att sökande 

kan använda kommunens kartor i sina digitala ansökningar.

Vi har börjat planera för en revidering av kommunens 

översiktsplan. 

Uppdrag: Sköta tillsyn och besluta om tillstånd inom områ-

dena miljö, hälsoskydd och livsmedel. Handlägga och besluta 

om bygglov, bygganmälan och strandskyddsdispens, upprätta 

detalj- och översiktsplaner. Underhålla byggnads- och adress-

register samt det geografiska informationssystemet, GIS. Sköta 

handläggning och tillsyn av serveringstillstånd samt se till att 

företagen följer regelverken för försäljning av folköl, tobak och 

vissa receptfria läkemedel.

Barn och utbildning
Meritvärdet för eleverna i årskurs 9 var under året det 

högsta på många år. Ett gott tecken på att det utvecklings-

arbete vi utfört nu avspeglar sig i betygen. Pandemin har 

påverkat både våra verksamheter och vår personal på olika 
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sätt. Vi har varit tvungna att prioritera hårt för att personal-

gruppen ska orka med att hålla skolor och förskolor öppna. 

Det innebär att vissa utvecklingsprojekt stått stilla eller gått 

med reducerad hastighet under året. 

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

skola och särskola. I kommunen finns sju rektorsområden med 

nio grundskolor och 17 förskolor. 

Kultur och fritid
År 2020 liknar inget annat år. När idrottshallar, 

badhus, bibliotek och Allaktivitetshuset Saga 

stängde i mars för att minska risken för smittsprid-

ning drabbades en stor del av vår verksamhet. 

Även olika kulturevenemang ställdes in liksom 

Jamtli öppna förskola på Ströms hembygdsgård. 

Kulturskolan har varit igång, med vissa restrik-

tioner och det har fungerat bra. 

Uppdrag: Att tillsammans med studieförbund och 

föreningar arrangera aktiviteter i kommunen och 

samordna fritidsgårdsverksamheten. Ansvara för 

kulturskolan och biblioteken. Sköta idrottsanläggningar, 

motions- och skidspår.

Vård och social
Året har präglats av coronapandemin med ett ständigt 

pågående kris- och beredskapsarbete. 

Påverkan har varit som allra störst inom särskilda boenden, 

hemtjänst, hemsjukvård samt inom stöd och service. Samt-

liga verksamheter i förvaltningen har gjort stora ansträng-

ningar för att kunna fortsätta utföra sina samhällsviktiga 

arbetsuppgifter under nya förutsättningar. 

Kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen måste 

minska. Därför har vi under året tagit hjälp av en extern 

resurs för att få en samlad analys av verksamheten. 

Arbetsmarknadsenheten har sett till att över 50 kvin-

nor och män fått praktik och arbete på olika arbetsplatser 

under året. Sex medarbetare inom äldreomsorgen har fått 

möjlighet till kompetenshöjning genom äldreomsorgslyftet. 

Uppdrag: Bistå dem som på grund av sjukdom och/eller funk-

tionsnedsättning inte själva klarar av det dagliga livet och har 

behov av hälso- och sjukvård som ligger inom kommunens 

ansvarsområde. Arbeta med barn, unga och familjer med behov 

av skydd och stöd, personer med beroendeproblematik och/eller 

psykisk ohälsa samt personer med försörjningsproblem. Göra 

utredningar, bedömningar och besluta om insatser.

Närvård Frostviken
I mars tillträdde en ny biträdande närvårdschef. 

Vi har under 2020 haft en bra verksamhet trots 

vakanser på tjänster. Läkarbemanningen har 

varit god liksom beläggningen på det särskilda 

boendet Levinsgården. Året började med en 

brist på vårdbiträden/undersköterskor men i 

slutet av året såg det bättre ut. 

Uppdrag: Att ge primärvård vid hälsocentral, där 

även ambulans ingår. Ansvara för särskilt boende, 

trygghetsboende, personliga assistentgrupper, hem-

tjänst, hemsjukvård och fotvård. Närvård Frostviken 

är ett samarbete mellan Strömsunds kommun och 

Region Jämtland Härjedalen. Upptagningsområdet är 45 

kvadratmil stort. 

Revisionen
Revisionen  granskade  årsredovisning  och  delårsrapport  

och gjorde en grundläggande granskning av styrelsens och 

nämndernas ansvarsutövning. Man gjorde även fördjupade 

granskningar av ledning och styrning inom individ- och 

familjeomsorgen, ekonomisk tillfredställande hemtjänst 

samt hälsa och sjukvård och sociala insatser för psykiskt 

funktionshindrade.

Uppdrag: Att årligen granska verksamhet i styrelser, nämnder 

och kommunägda bolag. Uppgiften är att pröva om kom-

munen sköter sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen 

nämnderna gör är tillräcklig.
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Vill du läsa hela Årsredovisningen?
www.stromsund.se/arsredovisning

Cirka 12 mil
kommunala vägar 
sandar, snöröjer och 
underhåller kom-
munen varje vinter-
säsong.

Drygt 130 beslut 
om covid-19 ...
... fattade kommunen på ett ungefär 
förra året. Under tiden då kommunen 
arbetade i stabsläge hade staben 63 
protokollförda möten och krisled-
ningsgruppen 25 stycken. 

1 170 barn i grundskolan

6 853 resor
med färdtjänst 
skedde under 2020. 
Det är en minsk-
ning med tusen stycken 
jämfört med 2019, troligen 
på grund av pandemin. 

Över 200 livsmedels-
kontroller
gjorde miljö- och byggavdelningen för 
att säkerställa att du som konsument 
får säkra livsmedel och inte blir lurad 
om vad maten innehåller.  

1,2 miljarder liter
kommunalt dricksvatten producerade 
våra vattenverk förra året.

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

www.facebook.com/stromsundskommun                        Strömsunds kommun
 

36 406 besök på ÅVC
Antalet besök på kommunens återvinningscentraler 
ökade med 4 328 stycken jämfört med 2019.

798 500 
måltider
lagade kost- 
enheten till våra 
olika verksamheter.

Det gick 113 barn i förskoleklass och  
1 057 elever i årskurs 1 till 9.

2,9 miljoner kronor
kostade kommunens  
verksamhet varje dag.

Tr
yc

k:
 D

au
s T

ry
ck

er
i  

B
ild

er
: K

om
m

un
en

s k
om

m
un

ik
at

ör
er

,  
pr

is
ta

ga
rn

a 
i k

om
m

un
en

s f
ot

ot
äv

lin
g 

Jo
ha

n 
A

lm
, L

in
da

 N
yq

vi
st

 o
ch

 Jo
se

fin
e 

Jö
ns

so
n 

sa
m

t M
os

tp
ho

to
s 

©
 S

tr
öm

su
nd

s 
ko

m
m

un
 2

02
1

År  
2020  

i siffror

Nästan 380 personer
fick regelbundet den hälso- och 
sjukvård de behövde i hemmet 
(hemsjukvård). 


