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§ 24 
 

Information från kommunrevisionen 
  

Jan Rönngren summerar de två granskningsrapporter som revisionen 
gjort under våren. De två rapporterna rör rektors styrning samt underhåll 
av anläggningstillgångar. 
 
Revisionen kommer träffa nämnden för närvård Frostviken den 14 juni 
för att diskutera nämndens underskott.  
_____ 
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§  25 Dnr 2019.53 340 
 
Ansökan om tilläggsanslag för strumpinfodring av ledningar 
 
Under hösten 2018 har AVA-enheten filmat ledningar i Strömsunds tätort 
och kan konstatera att vissa delar är i akut behov av renovering/förny-
else. Det är totalt ca 580 meter ledningar som måste åtgärdas och kostna-
den beräknas till 1,2 miljoner kronor. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 34/2019. 
Kommunstyrelsen § 62/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. AVA-enheten beviljas ett investeringsanslag på 1,2 miljoner kronor för 
förnyelse av ledningsnät.  
 

2. Investeringsbudgeten 2019 utökas med 1,2 miljoner kronor. 
 

3. Finansiering sker via taxan från avgiftskollektivet. 
_____ 
Beslut skickas till  
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§  26 Dnr 2019.201 042 

 
Revisionsberättelse för år 2018 

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 2018 godkänns. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige fastslår att kommunfull-
mäktige tagit del av revisionsberättelsen för år 2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av revisionsberättelsen för år 2018. 
_____ 
Beslut skickas till  
Kommunrevisionen 
PwC 
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§  27 Dnr 2019.55 041 

 
Förklaring till kommunfullmäktiges presidium med anled-
ning av anmärkning från kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen kan även i år anta att revisorerna kommer att rikta an-
märkning mot kommunstyrelsen för bristande följsamhet mot lagen om 
kommunal redovisning, samt kommer att avstyrka att kommunens årsre-
dovisning för 2018 godkänns. 
 
Kommunen gjorde en avsiktsförklaring 2015 i väntan på Regeringens be-
slut av ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” SOU 2016:24. Försla-
get som kom i mars 2016 avseende pensionsredovisningen gick helt i linje 
med kommunens redovisning.  
 
I januari 2018 överlämnade Regeringen sin lagrådsremiss. Där finns inte 
förslaget med om införande av fullfonderingsmodell för pensionsredovis-
ningen. Regeringen har bedömt att man behöver utreda vidare vilka kon-
sekvenser en ny redovisningsmodell för pensionsförpliktelser får på eko-
nomin för kommuner och landsting, samt hur detta påverkar kravet på 
god ekonomisk hushållning och balanskrav. 
 
Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, började 
gälla från och med 1 januari 2019, men då utan förändrad pensionsredo-
visningsmodell. 
 
Yrkande 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna kommunstyrelsens förklaring. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens förklaring godkänns. 
_____  
Beslut skickas till  
Kommunrevisionen 
PwC 
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§ 28 Dnr 2019.149 041 

 
Årsredovisning 2018 Strömsunds kommun 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat bokslut och för-
slag till årsredovisning för år 2018. 
 
Beredning  
 
Kommunstyrelsen § 71/2019. 
 
Yrkande 
 
*Susanne Hansson (s) yrkar på kommunstyrelsens förslag.  
 
*Göran Edman (rd) yrkar på att inte godkänna årsredovisningen för 2018 
och följa revisionens förslag. 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag och att ledamöterna i styrelser och nämnder beviljas an-
svarsfrihet för år 2018 
 
Proposition  
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Göran 
Edmans yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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§  28 forts.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning och bokslut för år 2018 godkänns. 
 
2. Öronmärkningen för infrastrukturella omställningskostnader, bred-

bandspotten, avgår med 1,3 miljoner kronor. Återstående saldo är 
noll. 

 
3.  Underuttag inom affärsverksamheterna avfall, vatten och avlopp, 

AVA, fastställs till -3,1 miljoner kronor. 
 
4. Resultatutjämningsreserven, RUR, är oförändrad. Saldo för reserve-

ringen är 48,5 miljoner kronor. 
 
5. Fastställa balanskravsresultatet till plus 5,8 mnkr, samt att inga tidi-

gare balanskravsunderskott finns att reglera. 
 
6. Fastställa kommunens redovisade resultat till plus 5,9 miljoner kronor, 

och koncernens redovisade resultat till plus 7,7 miljoner kronor. 
 

7. Ledamöterna i styrelser och nämnder beviljas ansvarsfrihet för år 
2018. 

 
I samband med årsredovisningens 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. 
 
Reservation  
Göran Edman (rd), Mona Bjurström (rd), Veronica Berglund (sd), Steve 
Svensson (sd) och Lars Gustafsson (sd) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för Görans Edmans yrkande.  
 ____  
Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 
PwC 
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§ 29 Dnr 2019.159 805 
 
Skrivelse från Hotings föreningshus 
 
Hotings föreningshus har den 16 mars inkommit med en skrivelse till 
kommunstyrelse.  
 
Med målet att skapa förutsättningar för att även i fortsättningen ge män-
niskorna i Hotingsområdet möjlighet att nyttja ett föreningshus värt nam-
net, har Hotings föreningshus ekonomiska förening bildats. 
 
Under rådande omständigheter har arbetet med ett övertagande av Fol-
kets hus i Hoting skett i förhandlingar med konkursförvaltare. För att fi-
nansiera ett köp behöver föreningen 250 000 kr. 
 
Föreningens frågor till kommunstyrelsen är: 
1. Finns det någon möjlighet att kommunen bidrar med en summa 

pengar för detta inköp eller finns det någon möjlighet att få ett lån av 
kommunen? 
 

2. Hur stort driftbidrag kan vi få för verksamhetsåret 2019 och är det 

möjligt att få denna summa utbetald med omedelbar verkan? 

Beredning  
 
Kommunstyrelsen § 76/2019. 
 
Yrkande 
 
*Susanne Hansson (s) yrkar på kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen beviljar Hotings föreningshus ekonomiska förening 
borgen för banklån på 300 000 kronor. 
 

2. Borgen beviljas under maximalt fem år, med en årlig minskning 
med 60 000 kronor. 

_____ 
Beslut skickas till 
Hotings föreningshus  
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§ 30 Dnr 2019.157 042 
 
Årsredovisning 2018 – Samordningsförbundet Jämtlands Län 
 
Årsredovisning 2018 har inkommit från Samordningsförbundet Jämtlands 
Län. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 55/2019. 
Kommunstyrelsen § 83/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge styrelseleda-
möterna ansvarsfrihet och att årsredovisningen godkänns. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 

2. Årsredovisningen godkänns.  
 

Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Karin Näsmark (S) i handläggningen av ären-
det. 
_____ 
Beslut skickas till 
Samordningsförbundet Jämtlands Län 
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§ 31 Dnr 2019.131 042 
 
Årsredovisning 2018 - Räddningstjänsten Jämtland 
 
Årsredovisning 2018  har upprättats för förbundet. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 56/2019. 
Kommunstyrelsen § 84/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att direktionen och 
dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2018 samt att årsre-
dovisningen godkänns. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Direktionen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 
2018. 
 

2. Årsredovisningen godkänns.  
_____ 
Beslut skickas till 
Räddningstjänsten Jämtland 
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§ 32 Dnr 2018.290 612 
 
Motion - Stärk Hjalmar Strömerskolan genom utökat idrotts-
utbud 
 
I en motion till kommunfullmäktige i Strömsunds kommun har Lars Lif 
(c) föreslagit att Hjalmar Strömerskolan och idrottslivet ska samarbeta så 
att alla elever med ett specialintresse, oavsett inriktning kan söka till sko-
lan. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 61/2019 
Kommunstyrelsen § 89/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad. Bilaga 
_____ 
Beslut skickas till 
Lars Lif 

 
 
 

  



  
Kommunfullmäktige  

YTTRANDE 
 
2019-05-02 
 
 

1 (1) 
 
Vårt dnr 2019.95 
 
 

 

  

  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  kommun@stromsund.se 

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

Motion - Stärk Hjalmar Strömerskolan genom utökat idrottsutbud 
 
I en motion till kommunfullmäktige i Strömsunds kommun har Lars Lif (c) före-
slagit att Hjalmar Strömerskolan och idrottslivet ska samarbeta så att alla elever 
med ett specialintresse, oavsett inriktning kan söka till skolan. 
 
Programplanen för alla gymnasieprogram omfattar totalt 2 500 poäng. Det indi-
viduella valet är 200 poäng på alla program, vilket motsvarar ca 2 timmar per 
vecka under gymnasietiden på 3 år. Huvudmannen, eller den som fått delegat-
ion, beslutar vilka kurser som ska erbjudas som individuella val. Eleven har 
dock alltid rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa och en kurs i estetiska ämnen 
inom ramen för det individuella valet. Om el-ven går ett yrkesprogram har han 
eller hon dessutom rätt att läsa de kur-ser som krävs för grundläggande hög-
skolebehörighet. 
 
Hjalmar Strömerskolan har över tid erbjudit olika idrotter som individuellt val. 
I dagsläget finns fotboll och innebandy. Elever som är antagna till nationell id-
rottsutbildning inom skytte (NIU) genomför kurser inom ämnet specialidrott. 
Skolan har också tidigare erbjudit ridsport, ishockey och handboll som möjliga 
val. Ett uttalat intresse från elever i grundskolan och från idrottsföreningar i 
kommunen har alltid varit utgångspunkten vid uppstart av nya idrotter. Ele-
vernas intresse har minskat för de sporter som inte längre erbjuds. 
 
Motionären föreslår bland annat att 

 skolan anställer fystränare och dietist som hjälper eleverna med grund-
träning och kostinformation och att detta kan genomföras i större grup-
per oavsett specialinriktning 

 föreningar som ingår i konceptet tillhandahåller utbildade ledare 
 
Hjalmar Strömerskolan deltar gärna i en dialog med föreningslivet kring ett 
koncept som kan leda till att alla elever med ett idrottsintresse kan söka till sko-
lan.  
 
Motionen anses besvarad. 

 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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§ 33  Dnr 2018.477 770 
 
Medborgarförslag - Möjlighet att arbeta inom vården för ele-
ver på vård- och omsorgsprogrammet 
 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Strömsunds kommun 
har åtta elever vid Vård- och omsorgsprogrammet på Hjalmar Strö-
merskolan föreslagit att elever på programmet ska ges möjlighet att arbeta 
extra inom vården under studietiden. De ställer frågan varför de inte får 
arbeta extra innan de fyllt 18 år när elever på andra program får arbeta 
extra under hela studietiden. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 62/2019. 
Kommunstyrelsen § 90/2019. 
 
Yrkande 
 
*Susanne Hansson (s) yrkar på kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anses besvarad. Bilaga  
_____ 
Beslut skickas till 
Felicia Andersson 

 
 
 
 

  



  
Kommunfullmäktige 

YTTRANDE 
 
2019-04-16 
 
 

1 (1) 
 
Vårt dnr 2018.770 
 
 

 

  

  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  kommun@stromsund.se 

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

Medborgarförslag - Möjlighet att arbeta inom vården för elever på 
vård- och omsorgsprogrammet 
 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Strömsunds kommun har åtta 
elever vid Vård- och omsorgsprogrammet på Hjalmar Strö-merskolan föreslagit 
att elever på programmet ska ges möjlighet att ar-beta extra inom vården under 
studietiden. De ställer frågan varför de inte får arbeta extra innan de fyllt 18 år 
när elever på andra program får arbeta extra under hela studietiden. 
 
Hösten 2010 fick Strömsunds kommun och Hjalmar Strömerskolan certifie-
ringen Vård- och omsorgscollege. Det är en samverkansform både på lokal och 
regional nivå mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård och om-
sorg. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som innebär att de som studerar vid 
ett vård- och omsorgscollege får en modern och attraktiv utbildning med garan-
terad kvalitet som ger anställningsbarhet inom vård och omsorg. Utbildningen 
är också en god grund för vidare studier. 
 
För minderåriga, alltså personer under 18 år, finns särskilda regler kring arbets-
miljö. Det är förbjudet för arbetsgivare att låta minderåriga utföra riskfyllda ar-
betsuppgifter om de inte ingår i undervisning i en skollokal eller någon annan 
plats som är ordnad särskilt för undervisning, eller in-går i handledarledd prak-
tik för ungdomar. Arbete inom bland annat de-mensvård, hemtjänst, hemsjuk-
vård och personlig assistans räknas till riskfyllda arbetsuppgifter. 
 
Strömsunds kommun kan alltså inte anställa personer under 18 år inom vården 
men välkomnar eleverna från vård- och omsorgscollege för olika former av an-
ställning när 18-årsdagen har passerat. 
 
Medborgarförslaget anses besvarad. 
 

 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-05-02  13
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 34  Dnr 2018.555 111 
 
Medborgarförslag - Rösta om höghus i Strömsund. 
 
Kalle Nyström har den 26 november 2018 lämnat in ett medborgarförslag 
om att folkomrösta om höghus i Strömsund. Han har senare lämnat in en 
komplettering av medborgarförslaget med tillägget att inga femvånings-
hus ska byggas i Strömsund. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 63/2019. 
Kommunstyrelsen § 91/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget avslås. Bilaga  
_____ 
Beslut skickas till 
Kalle Nyström 

 

 
 

  



  
Kommunfullmäktige 

Yttrande  
 
2019-05-02 
 

1 (1) 
 
Vårt dnr 2018.555 

 

  

  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 
 

Svar på medborgarförslag om att folkomrösta om femvånings 
hus i Strömsund 
 
Kalle Nyström har den 26 november 2018 lämnat in ett medborgarförslag 
om att folkomrösta om höghus i Strömsund. Han har senare lämnat in en 
komplettering på medborgarförslaget med tillägget att inga femvånings-
hus ska byggas i Strömsund. 
 
Han föreslår att kommunen ska genomföra en folkomröstning i frågan. 
 
Den 31 januari 2019 beslutade miljö- och byggnämnden § 12 om att ingen 
ändring av detaljplanen skulle göras för området Strömsund 2:26 ”Tings-
husbacken”. 
 
Skäl för beslutat var: 
-området är ett attraktivt område för lek och fritidsaktiviteter både som-
mar och vintertid. 
-Strömsunds tätort har få parker och grönområden. 
-det finns ett kulturhistoriskt bevarande värde av området med tingshuset 
i norr och en av de första byggnaderna ”Tant Annys hus” med anor från 
mitten av 1800-talet. 
 
När det gäller folkinitiativ till folkomröstning i en kommun så gäller föl-
jande: 
Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas 
av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmed-
lemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folki-
nitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt inne-
hålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när 
namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och upp-
gift om deras adresser. 
 
Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som 
har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått 
inlämnandet. 
 
Medborgarförslaget avslås. 
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§ 35 Dnr 2019.170 280 
 
Riktlinjer för internt hyressystem 
 
Under en längre tid har behov av att förändra vårt nuvarande internhy-
ressystem diskuterats. Syftena har varit flera. Systemet upplevs idag som 
administrativt krångligt och tidsödande och behöver förenklas. I vissa hy-
resavtal har el och värmekostnader legat direkt på hyresgästen vilket gjort 
det svårt att jämföra kostnader mellan olika lokaler. Uppräkning och ju-
stering av avtal har inte gjorts kontinuerligt. 
 
Lokalstyrgruppen tillsatte  på initiativ av fastighetsförvaltningen en 
mindre arbetsgrupp som har tagit fram ett förslag till ny modell för in-
ternhyressystem. 
 
Modellens syfte och målsättning är att: 
• Modellen ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå 

samt vara kostnadseffektiv på sikt. 

• Vidare ska modellen klargöra riktlinjer och regler om hur fas-

tighetsförvaltningen (hyresvärd) och de kommunala förvalt-

ningarna (hyresgäster) skall agera och förhålla sig till varandra 

i lokalfrågor. 

• Riktlinjerna för lokalförsörjning, antagen av kommunfullmäk-

tige 2018-11-07, ligger till grund för hyresmodellen. 

• Modellen skall uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommunens 
verksamhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokalplanering. 

 
De viktigaste förändringar består i att: 
• alla hyresavtal, även de externa, går via fastighetsförvaltningen 
• alla kostnader ingår i hyresavtalet  
• hyresavtalen uppdateras vart tredje år 
• när och vilka investeringar som skall påverka hyresnivån har tydlig-

gjorts. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 66/2019 
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§ 35 forts.  
 
Yrkande 
 
*Göran Espmark (c) yrkar återremiss för erforderlig komplettering och 
förändring i riktlinjer för internt hyressystem.  
 
Proposition   
  
Ordföranden ställer proposition på Göran Espmarks yrkande och avslag 
och finner avslag till Göran Espmarks yrkande. 
 
Omröstning   
 
Omröstning begärs.    
 
Följande omröstningsproposition fastställs.  
Den som ej stöder återremiss röstar ja. Den som stöder återremiss röstar 
nej.  
  
Vid omröstningen avges 16 ja-röster och 18 nej-röster (se omröstnings-
lista). Kommunfullmäktige har därmed beslutat återremiss 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Riktlinjer för internt hyressystem återremitteras.   
_____ 
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§ 36 Dnr 2019.171 291 
 
Åtgärder för ökat antal elever på Grevåkerskolan, Hammer-
dal 
 
Antalet elever i grundskolan i Hammerdal kommer att öka från 226 elever 
höstterminen 18 till 265 elever höstterminen 24. Årskullarna har sedan 
2011 vid sex tillfällen överstigit 28 födda per år vilket innebär att klas-
serna behöver delas.  
 
Lokalytorna finns men måste omfördelas mellan de olika stadierna. Verk-
samheten har därför tillsammans med teknik- och serviceförvaltningen 
tittat på olika alternativ. Förslaget är indelat i två etapper. Etapp 1 är att 
till hösten 2019 flytta upp klass 5 till flygeln där gamla biblioteket var tidi-
gare. I den byggnadsdelen finns idag redan klass 6. 
 
Vissa anpassningar kommer att behöva göras och vi söker nu investe-
ringsmedel för detta. Åtgärderna är främst för att få bättre tillgänglighet 
till WC samt förbättra utrymme för kapprum. 
 
Investeringen beräknas till 125 000 kr. Fastighetsförvaltningen kommer 
samtidigt att göra underhållsåtgärder i den del av lokalen som anpassas 
samt i fysiksalen. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 67/2019 
Kommunstyrelsen § 95/2019. 
 
Yrkande  

*Lena Johansson (s) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-05-02  17
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 36 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till höstterminens 
start 2019 genomföra etapp 1. 
 

2. Investeringen beräknas till 125 000 kronor 
 

3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 
2019. 

_____ 
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§ 37 Dnr 2018.602 770 
 
Medborgarförslag - Gällande förbättring av Rossöcenter i 
Rossön 
 
Den 7 december lämnades ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 
angående förbättring av Rossöcenter. Förslaget skickades till socialnämn-
den för yttrande.   
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 67/2019 
Kommunstyrelsen § 96/2019. 
 
Yrkande 
 
*Göran Edman yrkar att medborgarförslaget godkänns i sin helhet och 
skickas vidare för beredning och sökande av statliga medel för att genom-
föra förslaget. 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Proposition  
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Göran 
Edmans yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ajournering  
 
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter och därefter återupptas samman-
trädet.  
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§ 37 forts. 

 
Omröstning  

Omröstning begärs.   

Följande omröstningsproposition fastställs. 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Gö-
ran Edmans yrkande röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 16 nej-röster (se omröstnings-
lista). Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag.   
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga  
 
Reservation  
Göran Edman (rd), Veronica Berglund (sd), Steve Svensson (sd) Lars Gus-
tafsson (sd), Jan-Olof Olofsson (m), Simon Högberg (m), Eira Roos (c), 
Hassan Albitar (c), Kerstin Engkvist (c), Lars Lindberg (c) Göran Espmark 
(c) Marita Granqvist (c) och Magnus Svensson (c)  reserverar sig mot be-
slutet till förmån för Göran Edmans yrkande.  
_____ 
Beslut skickas till 
Britt-Marie Bryntesson 
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Medborgarförslag gällande förbättring av Rossöcenter i  
Rossön 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag som behandlades vid kommunfullmäktige den 12 
december 2018 § 130 framförs att kommunen borde omvandla Rossö cen-
ter till ett biståndsbedömt trygghetsboende. I Strömsunds kommun finns 
trygghetsboenden som tillgodoser behovet av boendeform som kan upp-
stå mellan den tidigare bostaden och de särskilda boendena.  
 
Den som vill flytta från sin tidigare bostad till ett trygghetsboende, exem-
pelvis Rossö center, anmäler sitt intresse som till en vanlig hyreslägenhet 
och behöver inte göra någon ansökan om bistånd som utreda av bistånds-
handläggare. Den som vill flytta till ett särskilt boende behöver göra en 
ansökan om bistånd och får då en samlad bedömning där inte enbart fy-
siska funktionsnedsättningar utan hela livssituationen vägs in. Bedöm-
ningen är att kommunen i och med detta inte behöver planera för att in-
föra biståndsbedömda trygghetsboenden eller omvandla befintliga trygg-
hetsboenden till särskilda boendeformer. 
 
Socialnämndens ansvar för äldre människor 

I 5 kapitlet socialtjänstlagen (2001:453) finns särskilda bestämmelser för 
olika grupper, däribland äldre människor. Socialnämnden ska  

 verka för att äldre människor får goda bostäder 
 inrätta särskilda boendeformer  
 ge stöd och hjälp i hemmet 
 göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för 

äldre människor samt 
 planera sina insatser för äldre i samverkan med landstinget. 

Äldreomsorgen berör många kommunmedborgare. De äldre som har be-
hov av vård och omsorg, anhöriga som behöver stöd och kommunens an-
ställda som gör viktiga insatser i sitt arbete är några grupper som berörs. 
Bland socialnämndens ansvarsområden är äldreomsorg något som priori-
teras högt. 
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Trygghetsboende har länge använts i Strömsunds kommun som samlings-
namn för ett antal boenden med god fysisk tillgänglighet genom att de är 
utrustade med hiss eller lägenheter finns i markplan. Lägenheterna är 
lämpliga för kvinnor och män som är äldre och/eller har en funktionsned-
sättning. Det finns möjligheter att äta tillsammans och ett visst utbud av 
aktiviteter erbjuds, ibland i samarbete med frivilligorganisationer. De som 
bor i trygghetsboende kan få insatser i form av hemtjänst och hemsjuk-
vård precis som i övriga ordinära bostäder. Personer som redan har hem-
tjänstinsatser prioriteras till lediga lägenheter. Kommunen har genom att 
tidigt inrätta platser i trygghetsboenden föregått den nationella planens 
förslag där man nu sett behov av en mellanform för att möta äldre männi-
skors behov. 
 
Strömsunds kommun har vid olika tillfällen analyserat antal platser i 
äldreboenden och jämfört med antal äldre och befolkningsutveckling på 
de olika orterna. Den samlade bedömningen som gjorts utifrån sådana in-
venteringar är att behovet av platser i äldreboende är tillräckligt och där-
med har kommunen inte ansökt om statliga medel för om- och nybyggnat-
ion. 

Regeringen har utifrån utredningen om nationell kvalitetsplan för äldre-
omsorgen föreslagit ett antal lagändringar som ger kommuner möjlighet 
att skapa biståndsbedömda trygghetsboenden. Det ska vara en behovsprö-
vad boendeform för äldre människor som känner att det inte är tryggt att 
bo kvar i sina egna hem men som inte har behov av vård dygnet runt. I ett 
biståndsbedömt trygghetsboende ska äldre exempelvis kunna få hemtjänst 
och eventuellt hemsjukvård samt en möjlighet att bryta ofrivillig ensamhet 
genom gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. Riks-
dagen har beslutat om en sådan lagändring som börjar gälla den 2 april 
2019.  

Lagändringen kommer troligen att fylla ett syfte att skapa en mellanform 
av boenden i de kommuner som inte har ett sådant utbud och där man har 
ett mer strikt sätt att bedöma den enskildes behov av särskilt boende. Det 
finns exempel på att kommuner nästan uteslutande erbjuder särskilt  
boende till dem som har omfattande fysiska funktionshinder och/eller  
demenssjukdom.  
 
Den bilden skiljer sig från hur bedömning av ansökan om särskilt boende 
sker i Strömsunds kommun. När ansökan om särskilt boende utreds av 
biståndshandläggare är det mycket viktigt att göra en allsidig bedömning 
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av hela livssituationen så att upplevelse av ensamhet, otrygghet och even-
tuella psykiska funktionsnedsättningar finns med i den samlade bedöm-
ningen. 
 
Genom att kommunen har ett utbud av lägenheter i trygghetsboenden, i 
Rossön med flera orter, finns redan möjligheten för äldre personer att hitta 
ett alternativ när den tidigare bostaden inte längre upplevs trygg eller 
lämplig. De trygghetsboenden finns i kommunen tillgodoser behovet av 
en nivå mellan den tidigare bostaden och de särskilda boendena. Den som 
ansöker om särskilt boende får en samlad bedömning där inte enbart fy-
siska funktionsnedsättningar utan hela livssituationen vägs in. Bedöm-
ningen är därför att kommunen inte behöver planera för att införa bi-
ståndsbedömda trygghetsboenden eller omvandla befintliga trygghets-
boenden till särskilda boendeformer. 
 
Medborgarförslaget anses besvarad. 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Socialnämnden 
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§ 38 Dnr 2019.199 024 
 
Revidering av reglemente - Bestämmelser för ersättning till 
förtroendevalda 
 
Förslag till revidering av riktlinjer för ”Bestämmelser för ersättning till 
förtroendevalda”. 
 
Ändringar i sak är markerade med streck i kanten. Text med gul över-
strykning är läsanvisningar, som kommer att tas bort när den nya utgå-
van är fastställd av kommunfullmäktige.  
 
Beredning  
 
Kommunstyrelsen § 98/2019. 

  
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1. De reviderade bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda 
fastställs. Bilaga  
 

2. Att reglementet börja gälla från och med 1 juni 2019. 
 

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

_____ 
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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 vi-
dare.   
 
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 utgår sammanträdesarvode enligt 8 
§ och ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 9 §. 
 
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 
ledighet ska frånvaroavdraget göras från första frånvarodagen. Avdra-
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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 de 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  

 
 
Samtliga 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 
 
 
Restid och förberedelsetid ska inräknas i ovan uppräknade arbetsupp-
gifter. 



 
 

 
Titel: Ersättning till förtroendevalda 

4 (9) 

Id nr:  0:7   
 

 
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/utbildning  
 
Arvode för sammanträde eller utbildning utgår till den som har mindre 
än 15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun. Sammanträdesarvode 
utgår med 1,5 % av kommunstyrelsens ordförandes månadsar-
vode/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. 

 
 Resa ersätts till och från bostadsorten.  

 
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. 
 
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. 
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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 
handlingar och liknande. Skälig ersättning utbetalas mot räkning från 
den förtroendevalde. 
 
18 §  Försäkring  
 
Kommunen tecknar grupplivförsäkring för förtroendevalda med 40 % 
totalt årsarvode eller mer. 
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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 % 
Valberedningens 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 % 
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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 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt 
nedan utgår till den som har mindre än 15 % 
totalt årsarvode i Strömsunds kommun. 

Ersättning utgår för för-
lorad arbetsförtjänst 
med belopp motsva-
rande det styrkta bort-
fallet. 

 

Not 1:  

Kommunen har antingen ordförande eller vice ordförande i gemensam 
nämnd för Närvård i Frostviken. Byte sker varje mandatperiod. 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-05-02  21
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 39 Dnr 2019.197 107 
 
Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds hyresbostäder AB 
2018 
 
Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunal-
lagen) har kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagsstyrnings-
rapport rapport för Strömsunds hyresbostäder AB. 
 
Beredning  
 
Kommunstyrelsen § 101/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten utan förslag till åtgärder.  
____ 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-05-02  22
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 40 Dnr 2019.198 107 
 
Bolagsstyrningsrapport för Jämtlandsvärme AB 2018 
 
Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunal-
lagen) har kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagsstyrnings-
rapporför Jämtlandsvärme AB. 
 
Beredning  
 
Kommunstyrelsen § 102/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat för-
slag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten utan förslag till åtgärder.  
____ 
 
 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-05-02  23
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 41 Dnr 2019.173 113 
 
Avsägelse från Petra Monwell (s) av uppdraget som ledamot i 
barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
 
Beredning  
 
Valberedningen § 9/2018.  
 
Yrkande  
 
Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med valberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
_____  
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-05-02  24
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 42 Dnr 2019.227 113 
 
Val av ledamot i barn-, kultur- och utbildningsnämnden  för 
tiden intill den 31 december 2022 efter Petra Monwell (s) 
 
Beredning  
 
Valberedningen § 10/2018.  
 
Yrkande  
 
Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med valberedningens förslag. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Som ledamot utses Anette Johansson (s), Backe. 

 
2.  Beslutet gäller fr.o.m. den 2 maj 2019. 
_____  

 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-05-02  25
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 43 Dnr 2019.226 113 
 
Val av ombud till årsstämman med ServaNet för tiden t.o.m. 
31 december 2022 
 
Beredning  
 
Valberedningen § 11/2018.  
 
Yrkande  
 
Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige be-
sluta i enlighet med valberedningens förslag. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Som ombud utses Elisabeth Lindholm (s), Strömsund. 

 
2. Som ersättare utses Göran Espmark (c), Äspnäs 
_____  

 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-05-02  26
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 44 Dnr 2019.142 020 
 
Medborgarförslag - Ideellt arbete för kommunledningen 
 
Kenneth Sjödin har den 13 mars 2019 lämnat in ett medborgarförslag 
om ideellt arbete för kommunledningen. 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bi-
laga  
_____ 

 
 
 
 

  





 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-05-02  27
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 45 Dnr 2019.194 649 
 
Medborgarförslag - Gällande barnomsorg i Norråker 
 
Magnus Wennberg och Elin Thellbro har den 15  april 2019 lämnat in 
ett medborgarförslag gällande barnomsorgen i Norråker. 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bi-
laga  
_____ 

 
 

  





 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-05-02  28
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 46 Dnr 2019.194 649 
 
Medborgarförslag - Inför enprocentregeln för konstnärlig ge-
staltning av offentliga miljöer 
 
Inger Gidlöf har den 30  april 2019 lämnat in ett medborgarförslag om 
att  införa enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga mil-
jöer. 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bi-
laga  
_____ 

 
  







 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-05-02  29
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 47 Dnr 2019.225 424 
 
Motion - Kartlägg narkotikabruk genom mätningar i av-
loppsvattnet 
 
Simon Högberg (m), Jan-Olof Olofsson (m) och Lars-Erik Bergman (m) 
har den 2 maj 2019 lämnat in en motion om att kartlägga narkotikabruk 
genom mätningar i avloppsvattnet. 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bilaga  
_____ 
 
 
 
 
 

  



 

 

Kartlägg narkotikabruk genom mätningar i avloppsvattnet 
 
 

Andelen personer som brukar narkotika ökar i Sverige och då främst bland unga människor 
redan från årskurs nio. Detta framkommer genom systematiska undersökningar som utförts 
sedan slutet av 1960-talet och Strömsunds kommun är inget undantag. Narkotikabruk 
betraktas som ett allvarligt samhällsproblem i Sverige och för varje person som fastnar i 
drogmissbruk så medför det stora kostnader inte bara främst för individen och dess familj, 
som inte går att mäta i pengar, utan också för ingripanden från socialförvaltning, polis, vård 
och rehabilitering. 

 
De kunskaper som finns idag om utvecklingen av narkotikabruket i den allmänna 
befolkningen kommer från enkät- och intervjuundersökningar. Detta finner inte vi Moderater 
i Strömsunds kommun som tillräckliga metoder utan föreslår därför att ge i uppdrag till 
teknik och serviceförvaltningen: 

 
- Att komplettera ovanstående metoder med mätningar av narkotika i avloppsvattnet.   

  
 Mätningarna ska användas som komplement till andra kartläggningar 
 och tillsammans kan dessa ge en bild av hur narkotikasituationen är i 
 kommunen för att sedan kunna vidta rätt insatser för att få ett så fritt samhälle som 
 möjligt från narkotika samt medicinska och sociala skador orsakade av dessa. 
 
 
 

Simon Högberg (M)      Jan-Olof Olofsson (M)  
 
 
 
 
 
 

Lars-Erik Bergman (M) 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-05-02  30
  

     

     

Justering (Sign) 

  

48. Delgivningar  
 
a)   Redovisning av ej besvarade motioner 

 

 Motion om ett IT gymasium 

 

 Motion om kommundelskontor 

 

 Motion angående decentralisering av kommunal verksamhet 

 

 Motion om bättre turisminformation i Strömsunds kommun 

 

 Motion om översyn av kommunens administration 

 

 Motion - Förskolebrevet på kommunens förskolor 

 

b)   Redovisning av ej besvarade medborgarförslag 

 

 Medborgarförslag - Förlängning av trottoaren på Lagmansgatan från kors-

ningen Strösvägen fram till Rotnäset 

 
 Medborgarförslag - Höj temperatur i bassängen i Gäddede 

 
 Medborgarförslag - Ett hälsosamt och klimatsmart förlag är att satsa på 

cykeltramparna i Strömsund 

 
c)   Rapportering från socialnämnden § 27/2019 enligt 16 kap 6 f § social-

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

 
c)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kom-

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

Inget nyttjat ännu 
 
 Återstår  1 040 000:- 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Delgivningen läggs till handlingarna. 
_____ 
 



  

 
NÄRVAROLISTA 
Sammanträdesdatum 
2019-02-21 
 

 
 
 
 

 
 

             Kommunfullmäktige    
  

  

  
 

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

2 Susanne Hansson (s)   X    

3 Elisabeth Lindholm (s)   X    

4 Lennart Oscarsson (s)   X    

5 Karin Näsmark (s)   X    

6 Lars Andreasson (s)   X    

7 Ardis Lindman (s)   X    

8 Oscar Hammar (s)   X    

9 Lena Johansson (s)  X    

10 Roger Kristofersson (s)   X    

11 Sara Edvardsson (s)  X    

12 Roger Sannemo (s)  X    

13 Rebecca Sjöstedt (s)   X    

14 Bertil Johansson (s)  X    

15 Petra Monwell (s)      

16 Lars-Åke Knutsson (s)  X    

17 Peter Frost (v)  X    

18 Kerstin Sjöberg (v)   X    

19 Kerstin Engkvist (c)   X    

20 Mats Gärd (c)      

21 Göran Espmark (c)   X    

22 Maritha Granqvist (c)   X    

23 Magnus Svensson (c)   X    

24 Nils-Bengt Nilsson (c)      

25 Eira Roos (c)   X    

26 Simon Högberg (m)   X    

27 Maria Sandberg (m)      

28 Jan Olof Olofsson (m)   X    

29 Lars Eric Bergman (m)   X    

30 Göran Edman (rd)   X    

31 Mona Bjurström (rd )   X    

32 Veronica Berglund (sd)  X    

33 Steve Svensson (sd)   X    

34 Hans Elmbjer (sd)  X    

35 Lars Gustafsson (sd)   X    

      



  

 
NÄRVAROLISTA 
Sammanträdesdatum 
2019-02-21 
 

 
 
 
 

 
 

             Kommunfullmäktige    
  

  

  
 

 Ersättare     

      

Nr Namn  Besl Ej tjg  
1 Marie Gabrielsson (s)  X    

2 Bertil Forsmark (s)   X   

3 Angelica Johannesson (s)       

4 Bengt Bergqvist (s)    X   

5 Carina Andersson (s)       

6 Bengt-Åke Persson (s)       

7 Ida Collin (s)       

8 Håkan Persson (s)      

9 Lina Bostedt (v)      

10 Kerstin Andersson-Hedström (v)       

11 Annakarin Olsson (c)       

12 Lars Lindberg (c)  X     

13 Anna Andrée (c)       

14 Hassan Albittar (c)  X     

15 Eskil Ehnberg (m)       

16 Eva Sjölander (m)       

17 Ronja Mattsson (rd)       

18 Anders Bryntesson (rd)       

19 Christer Norden (sd)       

20 Sven-Ingvar Eriksson (sd)       

 
 
 
 
 
 
 

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

 



  

 
OMRÖSTNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum 
 

  

           Kommunfullmäktige    
 

  
 

  § 35 § 37 §             
Nr Namn Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 

 Ledamot          
1 Göran Bergström (s) X      X            

2 Susanne Hansson (s) X      X            

3 Elisabeth Lindholm (s) X      X            

4 Lennart Oscarsson (s) X      X            

5 Karin Näsmark (s) X      X            

6 Lars Andreasson (s) X      X            

7 Ardis Lindman (s) X      X            

8 Oscar Hammar (s) X      X            

9 Lena Johansson (s) X      X            

10 Roger Kristofersson (s) X      X            

11 Sara Edvardsson (s) X      X            

12 Roger Sannemo (s) X      X            

13 Rebecca Sjöstedt (s) X      X            

14 Bertil Johansson (s) X      X            

15 Petra Monwell (s)                   

16 Lars-Åke Knutsson (s) X                  

17 Peter Frost (v)   X    X            

18 Kerstin Sjöberg (v)   X    X            

19 Kerstin Engkvist (c)   X      X          

20 Mats Gärd (c)                   

21 Göran Espmark (c)   X      X          

22 Maritha Granqvist (c)   X      X          

23 Magnus Svensson (c)   X      X          

24 Nils-Bengt Nilsson (c)   X                

25 Eira Roos (c)   X      X          

26 Simon Högberg (m)   X      X          

27 Maria Sandberg (m)   X                

28 Jan Olof Olofsson (m)   X      X          

29 Lars Eric Bergman (m)   X      X          

30 Göran Edman (rd)   X      X          

31 Mona Bjurström (rd )   X      X          

32 Veronica Berglund (sd)   X      X          



  

 
OMRÖSTNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum 
 

  

           Kommunfullmäktige    
 

  
 

  § 35 § 37 §             
Nr Namn Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 

33 Steve Svensson (sd)   X      X          

34 Hans Elmbjer (sd)   X      X          

35 Lars Gustafsson (sd)   X      X          

 Ersättare          

1 Marie Gabrielsson (s) X      X            

2 Bertil Forsmark (s)                   

3 Angelica Johannesson (s)                   

4 Bengt Bergqvist (s)                   

5 Carina Andersson (s)                   

6 Bengt-Åke Persson (s)                   

7 Ida Collin (s)                   

8 Håkan Persson (s)                   

9 Lina Bostedt (v)                   

10 Kerstin Andersson-Hedström (v)                   

11 Annakarin Olsson (c)                   

12 Lars Lindberg (c)   X      X          

13 Anna Andrée (c)                   

14 Hassan Albittar (c)   X      X          

15 Eskil Ehnberg (m)                   

16 Eva Sjölander (m)                   

17 Ronja Mattsson (rd)                   

18 Anders Bryntesson (rd)                   

19 Christer Norden (sd)                   

20 Sven-Ingvar Eriksson (sd)                   

    16  18      18  16                   
                 
  Protokollsjusterare 
 
  Ordförande ............................................…… ............................................……….. 

                             
 
 Sekreterare ............................................…… ............................................………..         
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