
Plats och tid  Folkets Hus, Strömsund, kl. 13.20-16.00 

Beslutande  29 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare enligt närvarolista.  

Kungörelse 

Kungörelse om sammanträdet har varit införd på kommunens hemsida. 
 
Kungörelse om sammanträdet har varit uppsatt på kommunens officiella 
anslagstavla 2018-04-16--26. 

 Kungörelse jämte bilagor har utsänts till ledamöter och ersättare 
 2018-04-26. 

Därefter förklarades sammanträdet vara i laga ordning utlyst. 

 
 

  Övriga  Viktor Sjödin, sekreterare 
  närvarande  Anneli Svensson, kommundirektör 
  Jan Rönngren, kommunrevisionen, § 19 

Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 23  
Gudrun Eriksson, kommunledningsförvaltningen, § 23 

  
  Utses att justera Carina Andersson och Mats Gärd  
 
  Justeringens  Kommunkansliet, Strömsund, 2018-05-04, kl. 15.00 
  plats och tid 
 
 Sekreterare ............................................................... Paragrafer   18-31 
  Viktor Sjödin 
 
 Ordförande ................................................................    
  Ardis Lindman 
  
 Justerare ................................................................ …………………………………………… 
  Carina Andersson Mats Gärd 
   

 ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-04-26 

Datum då anslag sätts upp 2018-05-04 Datum då anslag tas ned   2018-05-25  

Förvaringsplats  Kommunkansliet, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Viktor Sjödin
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§ 18 
 

Ändring i föredragningslistan 
 
Följande ärenden läggs till i föredragningslistan: 

 
 Avsägelse från Susanne Hansson (S) av uppdraget som suppleant 

till Seravanet AB 
 

Följande ärenden tas bort i föredragningslistan:  
 

 Val av ersättare till Samordningsförbundets styrelse 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Föredragningslistan godkänns. 
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§ 19 

Information från kommunrevisionen 

Jan Rönngren, kommunrevisionens ordförande informerar om revisons-
granskningar som genomförts. Bland annat om lönerutiner, bisysslor och 
leverantörsfakturor. Mer genomgående gjordes granskningen av kommu-
nens cybersäkerhet.  
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§ 20 Dnr 2017.360 622 
 
Motion om frukt 
 
Britt-Inger Roos och Simon Högberg har inkommit med en motion angå-
ende färsk frukt till skolbarn i kommunen. Barn-, kultur- och utbildnings-
förvaltningen har inkommit med ett förslag till svar på motionen med två 
alternativ till beslut.  
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 43/2018. 
Kommunstyrelsen § 56/2018. 
 
Yrkande 

Lena Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad.  

 
 
 
 
 

 
  



  

 MOTION 
 
 
2018-05-04 

 
 
 
 

 
 

  

  
 

                            
 
 Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
Motion om färsk frukt tillgänglig för alla skolbarn i kommu-
nen 

För att barn och ungdomar ska kunna klara av sin skoldag på ett bra sätt 
krävs bland annat god sömn och bra mat. Sömnen kan vi inte göra så 
mycket åt, men det finns annat vi kan göra. Till exempel att se till att det 
under förmiddagarna finns färsk frukt att tillgå, kostnadsfritt, för skolbar-
nen. Vi vill därför: 
 
  - att det under förmiddagen, och utan kostnad, ska finnas färsk frukt till-
gänglig för alla skolbarn i kommunen. 
 
 
 
 
Simon Högberg (M)  Britt-Inger Roos (C) 
 



 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
 

 
1 (1) 

 
 

2017-11-23   
Barn-, kultur- och utbild-
ningsnämnden 

  
 

 

  

    

 

 

 
 
Svar på motion från Kommunfullmäktige: 
”Färsk frukt tillgänglig för alla skolbarn i kommunen 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 

BKU-chefen har fått i uppdrag, av nämnden, att utreda och svara på en 
motion från kommunfullmäktige 2017-11-14, dnr 2017.360. I motionen 
förespråkas att det under förmiddagen, utan kostnad, ska finnas färsk frukt 
tillgänglig för alla skolbarn i kommunen. En frukt under förmiddagen 
skulle kunna göra att barn och ungdomar klarar skoldagen bättre. 
 
 
Underlag från Teknik- och serviceförvaltningen, kostchef, Jörgen Jönsson 
 
Teknik- och serviceförvaltningen ser inga problem med att leverera frukt, 
under förutsättning att de ges mandat att få bestämma vilka frukter som 
ska tillhandahållas. 
 
Kostnaden för frukten är cirka 5 kronor per styck, vilket ökar årskostnaden 
för skolornas kost med cirka 1, 1 miljon kronor. 
 
 
Underlag från rektorsområdena 
 
Rektorsområdena är överlag positiva till förslaget att servera frukt under 
förmiddagen till eleverna. Inom vissa områden har man till och med redan 
börjat med detta, genom att hämta frukten som ska serveras till lunch och 
äta den tidigare på dagen, alternativt spara frukten från lunchen till näst-
kommande förmiddag. Detta har upplevts positivt. Inom vissa områden 
har man haft önskemål om att göra på liknande sätt, men upplevt att 
”Centralköket” satt stopp för detta. Vissa områden känner en oro för att 
eleverna inte kommer att kunna sköta detta på ett bra sätt, vilket kan få 
konsekvenser för till exempel lokalvårdarnas arbetsuppgifter, utökad ”till-
syn” från skolpersonal och ökad avfallshantering. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Slutsats 
 
Det vore positivt om man kan göra det möjligt att erbjuda alla elever frukt på nå-
got vis under förmiddagen.  
 
Om frukt ska erbjudas utöver den frukt som serveras till lunch, måste detta beak-
tas i budgeten. Kostnad cirka 1,1 miljon kronor. 
 
Om frukten från lunchen ska erbjudas tidigare under dagen ges varje rektorsom-
råde uppgiften att lösa detta, så att frukten hämtas i köket, intas under ordnade 
former och det eventuella avfallet slängs i därför avsedda kärl.  
 
 
Förslag till beslut 
 
Alternativ 1. Nämnden föreslår att samtliga skolbarn, inom nämndens ansvarsom-
råde, erbjuds frukt under förmiddagen, under förutsättning att 1,1 miljoner kronor 
tillskjuts till BKU nämndens budget inför 2018 och fortsättningsvis. 
 
Alternativ 2. Nämnden föreslår att varje skolenhet ges möjlighet att välja om lun-
chens frukt ska serveras under förmiddagen, eller till lunch. 
 
För bägge alternativen gäller att varje rektorsområde får i uppgift att lösa hämt-
ning, servering, ordning med mera efter egna förutsättningar. 
 
 
 
 
 
Anders Bergman 
T f Barn-, kultur- och utbildningschef 
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§ 21 Dnr 2018.69 024 
 
Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda 
 
Förslag till revidering av riktlinjer för ”Bestämmelser för ersättning till 
förtroendevalda”. 
 
Beredning 
 
Arbetsutskottet § 47/2018. 
Kommunstyrelsen § 60/2018. 

  
Yrkande 

Göran Espmark yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Susanne Hansson yrkar att § 10 Rubrik ändras till: ”Ersättning för resor 
samt resetillägg och traktamente”, stycke 4 andra meningen ändras till: 
”Traktamente och resetillägg utges enligt…”. Punkten 2 sidan 9 ändra till 3% 
för schablonersättning för förlorad inkomst till egenföretagare. 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag och Susanne Hanssons yrkande.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. De reviderade bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda 
fastställs med ovanstående ändringar. Bilaga.  
 

2. De helägda kommunala bolagen uppmanas att anta bestämmel-
serna. 
 

_____  
Beslutsexp 
Löner 
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Fastställd: KF 2015-11-11, § 133 
Reviderad KF 2018-04-26, § 21 
 

Uppdateras:  

 

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda 
 
Innehållsförteckning, § 
1. Giltighetstid 
2. Tillämpningsområde 
3. Ersättningsformer 
4. Ersättningarnas storlek 
5. Ersättningsberättigade sammanträden mm 
6. Årsarvoden 
7. I årsarvodet ingående arbetsuppgifter 
8. Arvode för sammanträde 
9. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
10. Ersättning för kostnad för resor och traktamente 
11. Arvode för justering av protokoll och myndighetsbeslut 
12. Ersättningsregler för gruppsammanträden 
13. Kommunal- och oppositionsrådets genomgångar 
14. Utfyllnad när föräldrapenning tas ut och vid sjukdom. 
15. Ersättning för förlorad pensionsförmån 
16. Ersättning för förlorad semesterförmån 
17. Särskild ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning 
18. Försäkring 
19. Utbetalning 
20. Tolkning av bestämmelserna  
 
 
1 §  Giltighetstid 
 
Dessa bestämmelser gäller från och med den 1 januari  2019 och tills 
vidare.   
 
2 §  Tillämpningsområde  
 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och övriga av fullmäktige tillsatta nämnder, styrel-
ser, beredningar och revisorer. Bestämmelserna gäller även för tjänstgö-
rande ersättare i ovan berörda nämnder och styrelser samt för de poli-
tiskt förtroendevalda i kommunens tillgänglighets- och pensionärsråd. 
 
Respektive nämnd eller styrelse avgör i varje enskilt fall om bestäm-
melserna även ska gälla för av styrelse eller nämnd tillsatt berednings-
grupp eller annan arbetsgrupp.
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3 §  Ersättningsformer  
 
Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode och re-
sekostnadsersättning. Ersättning kan också utgå enligt dessa bestäm-
melser för vissa andra kostnader eller intäktsförluster. 
 
4 §  Ersättningarnas storlek  
 
Ersättningarnas storlek framgår av bilaga till dessa bestämmelser. 
 
Grundprincipen är att 

 Arvode lika med eller mer än 15 % ska täcka allt arbete, såväl förbe-
redelser som möten. 

 Arvode mindre än 15 % ska täcka allmänna förberedelser men ska 
kompletteras med arvode för möte och ersättning för förlorad arbets-
förtjänst om inte annat anges. 

 
5 §  Ersättningsberättigade sammanträden m.m.  
 
Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid samman-
träden, förrättningar, kurser och konferenser såväl inom som utom 
kommunen till ordinarie ledamot och tjänstgörande ersättare. 
 
6 §  Årsarvoden  
 
Årsarvoden utgår för ordförande och för vice ordförande m.fl. enligt 
följande regler: 

 Årsarvodet beräknas i procent på kommunstyrelsens ordförandes 
årsarvode. Procentsatser och belopp framgår i bilaga. 

 Semesterdagstillägg eller motsvarande utgår inte.  

 De kommunala uppdragen får inte arvoderas till mer än 100 % av ett 
fast helt årsarvode. 
 

 Ersättning för kommunstyrelsens ordförande justeras årligen från den  
 1 januari med 90 % av riksdagsledamöternas arvode. 

 
Utses årsarvoderad förtroendeman till annat uppdrag utan samband 
med eget förtroendemannaområde ska av beslutet framgå om samman-
trädesarvode enligt 7 § och ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 
5 § ska utgå. 
 
Om förtroendevald med årsarvode är förhindrad att fullgöra sitt upp-
drag på grund av sjukdom ska avdrag ske med 1/365 av årsarvodet per 
frånvarodag från och med 15:e frånvarodagen. Vid egen begäran om 
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ledighet ska frånvaroavdraget göras från första frånvarodagen. Avdra-
get ska inte göras på grund av semester. Det avdragna beloppet betalas 
till ersättare som tjänstgör under frånvarotiden. Om ersättaren har års-
arvode för uppdrag inom organisationen ska vederbörande avstå från 
det egna arvodet under motsvarande tid. 
 
Om förtroendevald med årsarvode avgår från sitt uppdrag/tillträder 
uppdrag under löpande kalenderår utges arvode i förhållande till den 
tid av året som vederbörande innehaft uppdraget. 
 
7 § I årsarvodet ingående arbetsuppgifter  

Kommunfullmäktiges ordförande ska inom ramen för årsarvodet utföra 
följande arbetsuppgifter: 

 representera kommunen vid officiella besök  

 bereda och leda kommunfullmäktiges sammanträde 

 tillsammans med kommunfullmäktiges presidium vara budgetbe-
redning för dom kommunala revisorerna 

  tillsammans med kommunfullmäktiges presidium besluta om parti-
stöden 

 vara kommunfullmäktiges ägarombud vid bolagsstämmor 

 besöka styrelser och nämnder för att informeras om aktuella frågor 

 följa utvecklingen av den kommunala demokratin 

 minst en gång per år ha möte med gruppledarna i kommunfullmäk-
tige  

 
 
Övriga ordförande ska inom ramen för årsarvodet utföra följande ar-
betsuppgifter: 

 bereda och leda den egna nämndens/styrelsens sammanträden 

 följa upp och informera sig om den egna nämndens/styrelsens verk-
samhet 

 utanordna och skriva på erforderliga handlingar 

 utöva delegeringsbeslut 

 delta i egna nämndens/styrelsens, förhandlingar, besiktningar, in-
spektioner eller motsvarande, som ingår i den egna verksamheten 

 justera den egna nämndens/styrelsens protokoll 

 delta i konferenser/kurser såväl inom som utom kommunen 
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Restid och förberedelsetid ska inräknas i ovan uppräknade arbetsupp-
gifter. 
 
Vice ordförande ska inom ramen för årsarvodet utföra följande arbets-
uppgifter: 

 vid frånvaro av den egna nämndens/styrelsens ordförande leda 
nämndens/styrelsens arbete. 

 följa upp och informera sig om den egna nämndens/styrelsens verk-
samhet 

 utöva delegeringsbeslut när så erfordras. 
 

8 §  Arvode för sammanträde  
 
Arvode för sammanträde enligt bilaga utgår till den som har mindre än 
15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun. Sammanträdesarvode ut-
går med 1,5 % av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode/dag. 
 
Till icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder utgår arvode för två närvarodagar per år för respektive upp-
drag. 
 
Endast ett arvode per dag erhålls. 
 
9 §  Ersättning för förlorad arbetsförtjänst  
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt nedan utgår till den som 
har mindre än 15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun. 
 
Till icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst för två närvaro-
dagar per år för respektive uppdrag. 
 
Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst med belopp motsvarande 
det styrkta bortfallet. Den förtroendevalde ska lämna intyg på förlorad 
inkomst för att ersättning ska utbetalas.  
 
Egen företagare erhåller en schablonersättning på 3 % av kommunsty-
relsens ordförandes månadsarvode/dag för förlorad arbetsför-
tjänst/inkomstbortfall/eller annan förlorad ersättning inklusive se-
mesterersättning och individuell pensionsdel. Egna företagare ska 
styrka att de bedriver egen näringsverksamhet, oavsett form, t.ex. regi-
streringsbevis. Högsta schablonersättning framgår av bilaga. 
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10 § Ersättning för resor samt traktamente och resetillägg  
 
Resor ersätts från och till bostaden. 
 
Förtroendevalda med mindre än 40 % totalt årsarvode har bostaden 
som stationeringsort. Resor från bostaden är inte skattepliktiga. 
 
Förtroendevalda med 40 % totalt årsarvode eller mer har tjänsterum i 
kommunkontoret och därför Strömsund som stationeringsort. Det in-
nebär att deras ersättning för resor med egen bil mellan bostaden och 
Strömsund är skattepliktig. 
 
Ersättning för reskostnader med egen bil utges med belopp per kilome-
ter. Traktamenten och resetillägg utges enligt de grunder som gäller för 
kommunens anställda enligt de kommunala avtalen för bilersättning- 
och traktamenten. 
 
Vid endagsförrättning som sker på ställe med mer än 30 kilometers av-
stånd från stationeringsorten utges resetillägg vid bortavaro mer än sex 
respektive 10 timmar. Se bilaga resetillägg. 

 
 Resa ersätts till och från bostadsorten. Restid för resetillägg beräknas ef-

ter en genomsnittlig hastighet av 70 km/timme, när bil används. 
 
Resa med kollektivt transportmedel ska göras, om så är möjligt. Ersätt-
ning utgår därmed enligt gällande taxor för kollektivtrafiken. 
 
Förtroendevald kan få ersättning för kostnader som uppkommer vid 
övernattning när de fullgör sina uppdrag och när uppdragen är för-
lagda så att behov av övernattning uppstår. Samråd ska ske med ordfö-
randen i den nämnden där förtroendevald har sitt uppdrag. 
 
11 §  Arvode för justering av protokoll och myndighetsbeslut  
 
Arvode enligt bilaga och ersättning för resa vid utgår vid: 

 underskrift av protokoll 
 underskrift av socialnämndens vice ordförande eller av nämnden ut-

sedd ledamot avseende myndighetsbeslut eller myndighetsutövning.
  

Om underskriften sker i samband med ett sammanträde utgår inget ar-
vode. 
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12 § Ersättningsregler för gruppsammanträden  
 
Som underlag för arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får 
även den tid tillgodoräknas som åtgår för gruppsammanträden, inom 
partigrupperna, samma dag som ordinarie sammanträde hålls. Närva-
rolista förs av gruppansvarig. 
 
13 § Kommunal- och oppositionsrådets genomgångar  
 
Kommunstyrelsens ordförande får vid högst fyra tillfällen per år hålla 
s.k. ordförandegenomgångar i aktuella frågor med andra ordföranden i 
kommunens nämnder och styrelser samt övriga ledamöter i kommun-
styrelsen som tillhör majoriteten. 
Kommunalrådet i opposition får hålla högst fyra genomgångar per år 
med oppositionsledamöter i kommunstyrelsen samt med en företrädare 
för varje nämnd/styrelse. 
 
Vid dessa genomgångar utgår ersättning för resa enligt dessa bestäm-
melser. För förtroendevalda med mindre än 15 % totalt årsarvode utgår 
även sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
enligt dessa bestämmelser. 
 
14 §  Utfyllnad när föräldrapenning tas ut och vid sjukdom  
 
Förtroendevalda med 40 % totalt årsarvode eller mer får utfyllnad när 
föräldrapenning tas ut och vid sjukdom enligt de grunder som gäller 
för kommunens anställda. 
 
15 §  Ersättning för förlorad pensionsförmån 
 
Förtroendevalda får pension enligt av kommunfullmäktige antagna 
riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda, Id nr 0:24. 
 
16 §  Ersättning för förlorad semesterförmån 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorade semesterdagar eller 
motsvarande som uppkommer till följd av tjänstledighet för kommu-
nalt förtroendeuppdrag. Förlust av förlorade semesterdagar ska styrkas 
av ett intyg från arbetsgivaren  
 
17 §  Särskild ersättning till förtroendevald med funktionsnedsätt-
ning 
 
Ersättning utges i skälig omfattning till förtroendevald med funktions-
nedsättning för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. 
Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av 
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handlingar och liknande. Skälig ersättning utbetalas mot räkning från 
den förtroendevalde. 
 
18 §  Försäkring  
 
Kommunen tecknar grupplivförsäkring för förtroendevalda med 40 % 
totalt årsarvode eller mer. 
 
19 §  Utbetalning 
 
För att kunna få ersättning enligt dessa bestämmelser ska den förtroen-
devalda vid varje tillfälle begärs fylla i underlag och lämna till sekrete-
raren. 
 
Arvoden och ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas månads-
vis enligt löneutbetalningssystemet för kommunens anställda. Årsar-
vode betalas ut för innevarande månad med 1/12. Övriga ersättningar 
betalas ut i efterskott. 
 
Uppkomna kostnader ska kunna styrkas med kvitto, biljetter samt i 
förkommande fall intyg från arbetsgivare eller motsvarande. 
 
20 §  Tolkning av bestämmelserna  
 
Det ankommer på kommunstyrelsens arbetsutskott att tolka tillämp-
ningen av dessa bestämmelser. 
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Tjänstgöringsgrad  
 
1. Årsarvoden  
 

Uppdrag Tjänst-
görings-
grad idag 

Tjänst-
göringsgrad 
2019-01-01 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd  100 %  100 % 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, kommunal-
råd 

 75 %  75 % 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tillika oppo-
sitionsråd 

 67,5 %  67,5 % 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, inläsningsarvode. 
Utgår ej till de tre kommunalråden 

 5 %  5 % 

Kommunfullmäktiges ordförande  10 %  25 % 
Kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande  6 %  6 % 
Valutskottets ordförande  1 %  1 % 
Ordförande i kommunrevisionen  10 %  10 % 
Vice ordförande i kommunrevisionen  6 %  6 % 
Revisorer  5 %  5 % 
Revisorer i kommunala bolag - 1% 
  
Miljö- och byggnämndens ordförande  30 %  30 % 
Miljö- och byggnämndens vice ordförande  3 %  3 % 
Valnämndens ordförande  1 %  1 % 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande  50 %  60 % 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens vice ordfö-
rande 

 5 %  6 % 

Socialnämndens ordförande  50 %  60 % 
Socialnämndens vice ordförande  5 %  6 % 
Ordförande i gemensam nämnd för Närvård Frostvi-
ken, se not 1 

 25 %  25 % 

Vice ordförande i gemensam nämnd för Närvård 
Frostviken, se not 1 

 2,5 %  2,5 % 

Ordförande i Strömsunds Hyresbostäder AB  25 %  25 % 
Vice ordförande i Strömsunds Hyresbostäder AB   2,5 %   2,5 % 
Ordförande i Strömsunds Utvecklingsbolag AB  25 %  25 % 
Vice ordförande i Strömsunds Utvecklingsbolag AB  2,5 %  2,5 % 
Ordförande i Jämtlandsvärme AB  25 %  25 % 
Vice ordförande i Jämtlandsvärme AB,  2,5 %  2,5 % 
Ordförande i tillgänglighetsrådet  1 %  1 % 
Ordförande i kommunala pensionärsrådet  1 %  1 % 

 
 



 
 

 
Titel: Ersättning till förtroendevalda 

9 (9) 

Id nr:  0:7   
 

 
2.   Arvoden och ersättningar till den som har mindre än 15 % totalt 

årsarvode i Strömsunds kommun 

  

Arvode/ersättning Ersättning  
Sammanträdesarvode 1,5 % av månadsarvode 

för KS ordförande 
Protokollsjustering 300 kr/tillfälle 
Underskrift av socialnämndens vice ordfö-
rande eller av nämnden utsedd ledamot av-
seende myndighetsersättning beslut eller 
myndighetsutövning 

300 kr/tillfälle 

Schablonersättning för förlorad inkomst till 
egen företagare 

3 % av arvode för KS 
ordförande/månad 

 

3.   Resetillägg vid endagsförrättning mer än 30 km från stationering-
sorten  

Resetillägg Ersättning 2016 
Bortavaro mer än sex timmar  75 kr 
Bortavaro mer än tio timmar  150 kr 
 
 

Not 1:  

Kommunen har antingen ordförande eller vice ordförande i gemensam 
nämnd för Närvård i Frostviken. Byte sker varje mandatperiod. 
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§ 22 Dnr 2017.81 404   
 
Motion Strömsunds kommun – på väg mot en fossilfri fram-
tid 
 
Göran Espmark har i en motion har inkommit med en motion angående 
en fossilbränslefri bilpark. Teknik- och serviceförvaltningen har inkommit 
med ett förslag till motionen 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen § 64/2018. 

 
Yrkande 

Göran Espmark och Susanne Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen bifalls i sin helhet. 
 
Reservationer 

Göran Edman (RD), Mona Bjurström (RD), Hans Elmbjer (SD) och Mikael 
Säbom (SD), Sven-Ingvar Eriksson (SD), reserverar sig mot beslutet. Bi-
laga 
 

  





 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 

180320 

Förvaltning 

Teknik- och serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Karin Stierna 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ärende  

Motionssvar – ”Strömsunds kommun – på väg mot en fossilfri framtid” 
 
Sammanfattning av ärendet  

Göran Espmark ( c ) har i en motion ”Strömsunds kommun – på väg mot 
en fossilfri framtid” föreslagit att: 
- kommunen under åren 2017/2018 köper/leasar ett antal elbilar 
- kommunen tar fram en plan för att stegvis uppnå en fossilbränslefri 
kommunal bilpark 
 
Beslutet skickas till 

Alla förvaltningar som äger eller leasar fordon. 
 
Förslag till beslut och motivering 

Motionens förslag faller väl inom ramen för de mål länet och kommunen 
har för att nå en fossilbränslefri region 2030. 
 
Det finns goda förutsättningar för Strömsunds kommun vad avser teknik, 
kunskap och statliga stöd att påbörja omställningen av vår fordonsflotta.  
 
Motionen bifalls i sin helhet. 
 
 
Underskrift 

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



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 

180320 

Förvaltning 

Teknik- och serviceförvaltningen 
Ärendenr/diarienr 

 
Utredare/handläggare 

Karin Stierna 
Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Göran Espmark ( c ) har i en motion ”Strömsunds kommun – på väg mot 
en fossilfri framtid” föreslagit att: 
- kommunen under åren 2017/2018 köper/leasar ett antal elbilar 
- kommunen tar fram en plan för att stegvis uppnå en fossilbränslefri 
kommunal bilpark. 
 
Strömsunds kommun deltog i arbetet med att ta fram ”Klimatstrategi för 
Jämtlands län – mål och åtgärder år 2014 – 2020”. Strategins vision är att 
Jämtlands län år 2030 är en fossilbränslefri region och nationellt en le-
dande exportör av förnyelsebar energi. 
 
Vid utgången av år 2017 är länet på god väg mot den visionen då vår 
energiförbrukning till 69 % är förnyelsebar. Det som kvarstår för att nå 
målet är just att få till stånd en förändring i transportsektorn. 
 
Det finns idag ett flertal alternativ vad gäller fordon som drivs av förny-
bar energi. Det snabbast växande alternativet i landet är elbilar/laddhy-
brider som för 2018 förutspås öka med 60 % från 50 000 bilar idag till 
80 000 bilar vid årsskiftet. Det finns också idag fler modeller av elbilar att 
välja på och räckvidderna har ökat betydligt. I länet är det Bergs och Ös-
tersunds kommuner som ligger i framkant vad gäller antal elbilar per in-
vånare och vi kan dra mycket erfarenheter från deras arbete. 
 
Tack vare en god uppföljning på våra bilars körsträckor och körmönster 
är det möjligt att på prov välja ut några områden där elbilar skulle kunna 
rulla. Ett visst intresse för detta finns också ute i vår organisation och det 
är av stor vikt att de verksamheter som blir berörda är involverade i förar-
betet inför ett eventuellt byte till ett fossilbränslefritt fordon.  
 
I samband med de byten som skall göras i år föreslås att det bland några 
av de fordon som skall leasas ingår elbilar. Leasingkostnaderna är högre 
men driftkostnaderna betydligt lägre. Vissa investeringar kommer att krä-
vas för laddstationer där behovet av antal normalladdare (ca 7 – 15 tkr/st) 
och semisnabbladdare (ca 30 – 50 tkr/st) behöver inventeras. Genom kli-
matklivet finns det mycket goda förutsättningar för att få statligt stöd för 
sådana investeringar. 
 
För den mer långsiktiga planen för övergången till fossilbränslefri for-
donsflotta föreslås att uppdraget blir förvaltningsövergripande. I den pla-
nen ska även våra tunga fordon ingå. 
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§ 23 Dnr 2018.92 042   
 
Årsredovisning 2017 Strömsunds kommun 
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat bokslut och för-
slag till årsredovisning för år 2017. 
 
Revisionsberättelse för år 2017 
 
Av kommunen utsedda revisorer har granskat den verksamhet som be-
drivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer i 
kommunens företag. 
 
Revisorerna har riktat anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande 
följsamhet mot lag om kommunal redovisning för att kommunstyrelsen 
medvetet avviker från lagen, trots tidigare påpekanden från revisionen. 
 
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
 
Revisionen avstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns. 
 
Förklaring till kommunfullmäktiges presidium med anledning av an-
märkning från kommunrevisionen 
 
Kommunens revisorer riktar i revisionsberättelse den 13 april 2018 an-
märkning mot kommunstyrelsen för bristande följsamhet mot lagen om 
kommunal redovisning, samt avstyrker att kommunens årsredovisning 
för 2017 godkänns. 
 
Kommunfullmäktige tog beslut i februari 2015 att fortsätta redovisa pens-
ioner enligt så kallad fullfonderingsmodell tills den statliga utredningen 
har kommit med förslag på eventuell lagändring. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2018, § 66 att godkänna årsredo-
visningen för 2017. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har begärt en förklaring till varför kom-
munstyrelsen tagit detta beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2018, § 67, att med anledning av 
förmodad anmärkning från kommunrevisionen lämna följande förklaring 
till kommunfullmäktiges presidium: 
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§ 23 forts. 
 
Kommunens tidigare avsiktsförklaring ligger fast i väntan på regeringens 
beslut av ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” SOU 2016:24. 
 
Förslaget avseende pensionsredovisningen går helt i linje med kommu-
nens redovisning. Då förslaget inte kommit upp under vårproposition-
erna för 2017 förväntar vi att lagen tidigast kan träda i kraft den 1 januari 
2019. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen § 66/2018. 
Kommunstyrelsen § 67/2018. 
 
Yrkande 
 
Susanne Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag § 66/2018. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att kommunfullmäktige beslu-
tar enligt kommunstyrelsens förslag § 66/2018. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att kommunfullmäktige tar del 
av revisionsberättelsen samt att ledamöterna i styrelse och nämnder bevil-
jas ansvarsfrihet för 
år 2017. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna kommunstyrelsens förklaring. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Öronmärkningen för infrastrukturella omställningskostnader av-
går med 2,4 mnkr. Återstående saldo är 1,3 mnkr. 

 
2. Resultatutjämningsreserven, RUR, ökas med 1,5 mnkr inom ba-

lanskravsutredningen. Nytt saldo för reserveringen är 48,5 mnkr. 
 

3. Fastställa balanskravsresultatet till plus 25,6 mnkr, samt att inga 
tidigare balanskravsunderskott finns att reglera. 

 
4. Fastställa kommunens redovisade resultat till plus 27,4 mnkr, och 

koncernens redovisade resultat till plus 31,8 mnkr.  
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§ 23 forts. 

 
5.  Kommunfullmäktige tar del av revisionsberättelsen för år 2017. 
 
6. Ledamöterna i styrelse och nämnder beviljas ansvarsfrihet för år 

2017. 
 

7. Kommunstyrelsens förklaring godkänns. 
 

8. Årsredovisning och bokslut för år 2017 godkänns. 
 

 
I samband med revisionsberättelsens behandling görs följande anteckning 
i protokollet: 
 
De ledamöter i kommunfullmäktige, som även är ledamöter/ersättare i 
en styrelse eller nämnd som är föremål för revision, deltar inte i beslutet 
om ansvarsfrihet för denna styrelse/nämnd. 
 
Reservationer 

Göran Edman (RD), Mona Bjurström (RD), Hans Elmbjer (SD) och Mikael 
Säbom (SD), Sven-Ingvar Eriksson (SD), Britt-Inger Roos (C), Ragnar Lif 
(C), Håkan Berglund (M) och Herman Holmquist (M) reserverar sig mot 
beslutet. Bilaga.  
_____     
Beslutsexp  
Kommunrevisionen  
PwC  
Ekonomi 
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§ 24 Dnr 2018.102 042   
 
Årsredovisning 2017 Räddningstjänst Jämtland  
 
Årsredovisning 2017 har upprättats för förbundet.  
  
Revisionsberättelse har kommit in. Revisorerna tillstyrker att direktionen 
och de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen § 68/2018. 
 
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att direktionen och 
dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2017 samt att årsre-
dovisningen godkänns. 
  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Direktionen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
år 2017.  
 

2. Årsredovisningen godkänns. 
 
_____  
Beslutsexp 
Räddningstjänst Jämtland  
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§ 25 Dnr 2018.141 113 

 

Avsägelse från Susanne Hansson (S) av uppdraget som sup-
pleant till Seravanet AB 
 
Susanne Hansson (S) avsäger sig uppdraget som suppleant till Seravanet 
AB 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 6/2018. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 

_____  
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§ 26 Dnr 2018.141 113 

 

Val av suppleant till Seravanet AB för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter Susanne Hansson (S) 
 
Beredning 
 
Valutskottet § 7/2018. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Bertil Johansson (S), Strömsund, utses suppleant till Seravanet AB för ti-
den intill den 31 december 2018. 
_____  
Beslutsexp 
Bertil Johansson 
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§ 27 Dnr 2018.162 001 

 

Motion angående kommundelskontor 
 
Mats Gärd har den 24 april lämnat in en motion om att utreda möjlig-
heten till utlokalisering av kommunens verksamhet.  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
_____  
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§ 28 Dnr 2018.135 250 

 

Medborgarförslag för området vid tennisplan  
 
Gun Skogsberg har den 12 april lämnat in ett medborgarförslag för områ-
det vid tennisplanen.  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
_____  
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§ 29 Dnr 2018.122 812 

 

Medborgarförslag om Cykeltramporna i Strömsund   
 
Anna Andre har den 3 april lämnat in ett medborgarförslag för ett hälso-
samt och klimatsmart förslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
_____  
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§ 30 Dnr 2018.134 331 

 

Medborgarförslag om hundpark   
 
Anna Hammar-Sjödin, Bengt-Olof Sjödin, Tara Sjödin och Tuva Jonsson 
har den 12 april lämnat in ett medborgarförslag om en hundpark i 
Strömsunds kommun.   
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
_____  
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§ 31  
 

Delgivningar 
 
a)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kom-

munfullmäktiges anslag för oförutsedda behov  
 
 Budget 2018  1 040 000:- 

Inget nyttjat ännu 
 
 Återstår  1 040 000:- 
 
B)   Redovisning av ej besvarade motioner 

 

 Motion den 12 december 2017 från Britt Inger Roos och Simon Högberg 

angående inriktning på grundskolan i kommunen 

 

 Motion den 20 februari 2018 från Britt Inger Roos och Simon Högberg 

om att motionera 

 

C)   Redovisning av ej besvarade medborgarförslag 

 

 Medborgarförslag den 23 maj 2017 från Christopher Artursson om vege-

tariska alternativ   

 
 Medborgarförslag den 28 augusti 2017 från Urban Bryntesson om gatube-

lysningen i Orrnäs 
 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
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             Kommunfullmäktige    
  

  

  
 

 
Nr Namn Hemort Besl Ej tjg  
1 Göran Bergström (s) Strömsund  X    

2 Lars Andreasson (s) Norråker     

3 Susanne Hansson (s) Strömsund  X    

4 Lennart Oscarsson (s) Hammerdal  X    

5 Petra Monwell (s) Flyn  X    

6 Ardis Lindman (s) Björkvattnet  X    

7 Roger Kristofersson (s) Strömsund  X    

8 Roger Sannemo (s) Strömsund  X    

9 Karin Näsmark (s) Havsnäs  X    

10 Carina Andersson (s) Strömsund  X    

11 Lena Johansson (s) Lövberga  X    

12 Bengt Bergqvist (s) Strömsund     

13 Angelica Johannesson (s) Strömsund     

14 Lars-Åke Knutsson (s) Lövberga  X    

15 Elisabeth Lindholm (s) Strömsund  X    

16 Marie Gabrielsson (s) Strömsund     

17 Ida Collin (s) Norråker  X    

18 Göran Espmark (c) Äspnäs  X    

19 Mats Gärd (c) Fyrås  X    

20 Magnus Svensson (c) Gåxsjö  X    

21 Ragnar Lif (c) Kyrktåsjö  X    

22 Britt-Inger Roos (c) Tjärnnäset  X    

23 Simon Högberg (m) Strömsund     

24 Håkan Berglund (m) Gussvattnet  X    

25 Lars-Eric Bergman (m) Hoting  X    

26 Marina Wahlström (m) Strömsund     

27 Peter Frost (v) Strömsund  X    

28 Kerstin Sjöberg (v) Strömsund  X    

29 Ylva Hansson Glantz (v) Strömsund  X    

30 Sven-Ingvar Eriksson (sd) Kilen  X    

31 Hans Elmbjer (sd) Hammerdal  X    

32 Lars Gustavsson (sd) Lövberga     

33 Göran Edman (rd) Hoting  X    

34 Mona Bjurström (rd) Strömsund  X    

35 Greger Rönnqvist (mp) Strömsund  X    
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             Kommunfullmäktige    
  

  

  
 

 Ersättare     

      

Nr Namn Hemort Besl Ej tjg  
1 Sara Edvardsson (s) Hammerdal  X    

2 Kent Wassdahl (s) Tåsjö  X    

3 Desirée Edin (s) Strömsund      

4 Bernth Nygren (s) Strömsund      

5 Bertil Forsmark (s) Gäddede      

6 Inga-Maj Persson (s) Strömsund  X    

7 Rebecca Sjöstedt (s) Hoting  X    

8 Elisabeth Hägglund (s) Strömsund      

9 Per-Ingvar Wennberg Norråker      

10 Nils-Bengt Nilsson (c) Backe      

11 Eira Roos (c) Strömsund      

12 Lars Lif (c) Kyrktåsjö      

13 Herman Holmquist (m) Strömsund  X    

14 Eva Sjölander (m) Rossön      

15 Aron Kjellgren (v) Strömsund      

16 Kerstin Andersson Hedström (v) Söredsta      

17 Mikael Säbom (sd) Kärrnäset  X    

18 Kjell Wikberg (sd) Öhn      

19 Kenneth Sjödin (rd) Rossön      

20 Siv Johansson (rd) Strömsund      

21 Göran Hellbergh (mp) Strömsund      

22 Birgitta Eurenius Persson (mp) Lorås      

 
 
 
 
 
 
 

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