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Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 7 april 2020 

Sammanträdets plats och tid 

Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.30 – 12.00 

Beslutande 

Susanne Hansson (S), ordförande 
Göran Bergström (S) (Via länk) 
Gudrun Hansson (S) (Via länk) 
Mats Gärd (C) 
Simon Högberg (M) 

Övriga närvarande 

Viktor Sjödin, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Hans-Erik Jansson, kommunledningsförvaltningen 
Anders Bergman, miljö- och byggavdelningen, § 54 
Ingela Sonidsson, kommunledningsförvaltningen, § 55 
Nina Ström, teknik- och serviceförvaltningen, § 62 (Via länk) 

Justerare 

Mats Gärd utses att justera protokollet, paragraf 53-67. Justeringen sker på kommun-
kontoret i Strömsund tisdagen den 14 april 2020.  

Underskrifter 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Susanne Hansson, ordförande 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Viktor Sjödin, sekreterare 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mats Gärd, justerare 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat och kommunfullmäktige publicerar det på kommunens webbplats under peri-
oden tisdagen 14 april 2020 till onsdagen 6 maj 2020. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Ström-
sund. 
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Justering (signatur) 3 

§ 53 Ändringar i föredragningslistan 

Följande ärende läggs till i föredragningslistan:  

 Begäran om tilläggsanslag för etablering av snabbladdstation 

Följande ärenden tas bort i föredragningslista  

 Program mot våld i nära relationer 

Arbetsutskottets beslut 

Föredragningslistan godkänns 
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Justering (signatur) 4 

§ 54 Information om Corona 

Anders Bergman stabschef informerar om vad som hänt sedan förra veckans in-
formation till kommunstyrelsen. Det är nästan 100 konstaterade fall i Jämtlands 
län varav 10 personer vårdas på sjukhuset i Östersund. 

Påverkan på kommunens verksamheter är ingen eller måttlig.  

Åtgärder under vecka 14.  

 Personal som kan jobba hemifrån bör göra det.  

 Ej använda vikarier som är 70 år och äldre.  

 Personalinventering genomförs på alla förvaltningar för att se vilka som 
kan arbeta inom vården.   

 Gymnasieskolan ges möjlighet att öppna upp för genomförande av prak-
tiska moment 

 Hemkörning av livsmedel till äldre erbjuds på olika sätt i kommundelarna 

 Prioritering kollektivtrafik 

Andra pågående åtgärder som det arbetas med är att politiska sammanträden ska 
ske digitalt.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen 
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Justering (signatur) 5 

§ 55 Information om personalfrågor 

Ingela Sonidsson HR-chef informerar om hur Corona viruset påverkar kommunen 
som arbetsgivare. Stor del är riskbedömningarna för personalen. Förberedelser ge-
nomförs utifall att krisavtalet ska aktiveras  

Redovisning av sjuktalen för kommunen redovisas. Det är toppar på måndagar, 
det är även för vård av barn(VAB). Sjukdomsfallen är flera än VAB. Det blev även 
en topp när karensavdraget slopades.  

Trenden som ligger just nu är att vid måndagsskiftet är det ca 20 % borta i an-
tingen sjukfrånvaro eller VAB 
 
Vård- och socialförvaltningen är den förvaltning med högst sjukfrånvaro.    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen 
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Justering (signatur) 6 

Diarienummer 2018.560 

§ 56 Återrapportering – handelsplats Strömsund 

Med hänvisning till den rapport som Jörgen Olofsson presenterade för Kommun-
styrelsen den 28 januari 2020 med förslag på förbättringar för att handeln i Ström-
sund ska kunna utvecklas har näringslivschefen gjort en sammanfattning av åtgär-
der och vad som planeras framöver.   

Underlag till beslut 

Återkoppling på rapporten 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av återrapporteringen. Bilaga 

  



 
 

 
Titel: Återkoppling på rapporten Handelsplats Strömsund 

1 (1) 

   

   
 

 

Återkoppling på rapporten Handelsplats Strömsund  

 
Med hänvisning till den rapport som Jörgen Olofsson presenterade för Kommunsty-
relsen den 28 januari 2020 med förslag på förbättringar för att handeln i Strömsund 
ska kunna utvecklas och överleva sammanfattas i denna skrivelse vad kommunen 
hittills gjort och vad som planeras. 
 
Nedan följer åtgärder som är utförda eller planerade av Teknik och serviceförvalt-
ningen och SUAB/ Framtids- och utvecklingsförvaltningen som berör förbättrings-
områden i rapporten: 
 
- Tre stycken parkbänkar med bord i fontänparken. 
- Rensning av mossa i fontänen och ordnat så vattenflödet passerar i fontänen. 
- Ny skylt Vattudalstorget. 
- Trasiga ej inkopplade eluttag plockades bort vid informationstavlor på Vattudal-
storget. 
- Skyltar parkering förbjuden 7,00-9,00 uppsatt på storgatan. 
- Parkering förbjuden-skyltar med betongsuggor uppsatt vid cirkusplatsen vid hem-
bygdsgården. 
- Anvisade platser för husbilsparkering med betalning ordnat vid hembygdsgården. 
- Förhindrande av genomfart mellan Coop och Helens kläder kommer att utföras 
2020. 
- Riktningsvisning på stora ledstolpar för turister uppsatta vid Vattudalstorget, 
Hembygdsgården trafikplats Näsviken och campingen. 
- Ny information om besöksplatser uppsatt vid nya rastplatsen på Näsviken. 
- Stor digital infartsskylt installerad vid E45 i höjd med campingen som visar kom-
mande evenemang, marknadsför kommunen som attraktiv plats att leva och bo i 
samt kommunikation av samhällsinformation.  
- Välkomstskylten E45 norrifrån har ny bild och text. 
- Välkomstskylten E45 söderifrån vid camping som ersatts med den digitala skylten 
flyttas till infarten väg 342 väster ifrån (Gäddedevägen) med ny bild och text genom-
förs under 2020. 
- Ny välkomstskylt sätts upp vid väg 345 österifrån (Ramselevägen) under 2020. 
- Utbildning i digital marknadsföring genom Facebook genomfört i två omgångar för 
näringsidkare inom handeln i hela kommunen. 
- Skyltarna gällande Björnvägen som idag finns vid campingen, Hembygdsgården 
(lunden) och utanför turistbyrån i Gäddede har kommer att ersättas med en karta 
över Björnvägen samt Karins Anderssons fina björn under 2020. 
 
Syftet med många åtgärder är skapa en bättre och mer inbjudande miljö i Strömsund 
med bättre hänvisningar till olika besöksmål för att turister och andra besökare ska 
stanna lite längre och göra lite mer i vår kommun. 
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Justering (signatur) 7 

Diarienummer 2020.94  

§ 57 Matpolicy med strategier och mål, uppföljning 2019 

Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2017, § 43 en reviderad matpolicy för 
alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen fastställde den 21 november 
2017,§ 196 strategier och mål. Matpolicy med strategier och mål finns i författ-
ningssamlingen på kommunens webbplats. 

Uppföljningen för 2019 finns redovisad i bilaga och visar bland annat att:  

Rutiner för mätning av matsvinn är i drift i den del av verksamheten som kosten-
heten ansvarar för. Förskoleverksamheten har utarbetat rutiner som är under im-
plementation. Övriga verksamheter har ännu inga mätrutiner i drift. 

För gymnasiet serveras inte lunch innan klockan 11:00. 

Två av åtta grundskolor serverar lunch innan 11:00. I majoriteten av förskolorna 
serveras inte lunch innan 11:00 så även i gymnasiet. 

Alla skolor uppger att eleverna har minst 20 minuter på sig att sitta ner och äta sin 
lunch. 

I grundskolan uppger 74 procent att de är nöjda eller mycket nöjda med skollun-
chen, för gymnasiet var siffran 75 procent. 

I särskilt boende tycker 76 procent av kvinnorna och 78 procent av männen att 
maten smakar bra eller mycket bra enligt Socialstyrelsens enkät. 

Ingen mätning har gjorts under 2019 för de som har matdistribution och bor i ordi-
närt boende.  

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 
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Diarienummer 2020.108 

§ 58 Ansökan om föreningsbidrag - Stöldskyddsföreningen 

Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller etable-
ring av Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då meto-
den Grannsamverkan både kan minska brottsligheten och öka tryggheten hos de 
boende i områden som aktivt bedriver Grannsamverkan.   

Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen 
Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina Försäk-
ringar, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL), SABO, Hyresgästföreningen och Villaägarna, som alla 
verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av ovanstående intressenter 
är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.   

Samverkan mot brott ansöker om bidrag med 5 000 kronor per år. 

Underlag till beslut 

Ansökan 

Yrkande  

Ordföranden föreslår arbetsutskottet beviljar 5000 kronor för 2020.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Stöldskyddsföreningen beviljas 5000 kronor i bidrag för 2020. 
 

2. Medel tas från kommunstyrelsens utvecklingspott 2020. 
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Justering (signatur) 9 

Diarienummer 2020.122 

§ 59 Skrivelse om att Strömsunds kommun köper in nödradioappara-
ter 

Fjällsjö Framtid har i en skrivelse till kommunstyrelsen ställt två förslag. Det ena är 
att Strömsunds hyresbostäder ställer in alla rivningar av fastigheter där äldre bor. 
Det andra förslaget är att kommunen köper in nödradioapparater och placera de i 
kommunens tätorter.  

Vad gäller fastigheter som Strömsunds hyresbostäder äger likt äldreboende har 
inte kommunstyrelsen rådighet över det. Frågan bör ställas direkt till bolaget alter-
nativt till fullmäktige.  

Strömsunds kommun har inom fler verksamheter, bland annat inom äldreboenden 
mobiltelefoner som är kopplade mot flera teleoperatörer för att öka säkerheten 
och möjlighet till kontakt mellan och inom kommunens verksamheter vid driftstör-
ningar. 

Räddningstjänsten har larmknappar på fasaden vid sina brandstationer i Ström-
sund, Hammerdal, Hoting, Backe och Gäddede. Trycker en person på knappen in-
nebär det att någon från räddningstjänsten kommer vara på plats inom 5 minuter 
vid den aktuella stationen. Den person från räddningstjänsten som kommer på 
plats har rakeltelefon med sig. 

Strömsunds kommun tittar även på möjligheten att öppna upp en funktion dit all-
mänheten kan ringa in för att få viktig information uppläst för sig, vid olika typer 
av samhällsstörningar. 

Underlag till beslut 

Skrivelse från Fjällsjö Framtid 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat för-
slag.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Skrivelsen besvaras med yttrandet ovan.   
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Justering (signatur) 10 

Diarienummer 2020.51 

§ 60 Remissvar på promemoria med förslag till ändringar i upphand-
lingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning 
av regleringen 

Strömsunds kommun ser de föreslagna ändringarna som rimliga men vid annonse-
ring och efterannonsering är det önskvärt att den önskade informationsmängden 
prövas mot den ökade administrativa bördan. 

Underlag till beslut 

Förslag till yttrande  
Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att yttrande lämnas enligt upprättat förslag  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Yttrande lämnas enligt upprättat förslag. 
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Justering (signatur) 11 

Diarienummer 2020.125 

§ 61 Belysning längs med väg 829 

Trafikverket kommer att påbörja en större restaurering av väg 829 i år. I vägplanen 
som ska vinna laga kraft inom kort så kommer tyvärr den befintliga belysningen att 
rivas av Trafikverket då den inte uppfyller de krav som ställs i dag. 

Teknik och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen anslår 1,7 miljoner 
kronor i investeringsbudget för 2021 för vägbelysning efter väg 829. Trafikverket 
bekostar projektering av belysningen och kommunen bekostar byggnationen av ny 
belysning. Befintliga armaturer, belysningscentraler och abonnemang återanvänds 
men nya eftergivliga stolpar och fundament sätts upp. Även ny kabel grävs ner till 
belysningen. 

Eftersom vägplanen ska vinna laga kraft inom kort måste beslut om investeringen 
fattas snarast. Detta är ett fördelaktigt pris för Strömsunds kommun för att behålla 
en bra belysning i byarna längs med väg 829.  

En förutsättning för att denna kalkyl gäller är att vägbelysningen sätts upp då Tra-
fikverkets entreprenörer är på plats vilket planeras 2021. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår arbetsutskottet beslutar att kommunstyrelsen anslår 1,7 mil-
joner kronor i investeringsbudget för 2021 för vägbelysning efter väg 829  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen anslår 1,7 miljoner kronor i investeringsbudget för 2021 för väg-
belysning efter väg 829.  
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Diarienummer 2020.126 

§ 62 Epidemi- och pandemiplan för Strömsunds kommun 

Kommunens epidemi- och pandemiplan är ett styrande dokument inför och under 
en epidemi eller pandemi. Planen är ett stöd i hanteringen, med fokus på kommu-
nens olika ansvarsområden, roller och uppgifter samt samverkan med Region 
Jämtland Härjedalen.  

Målet med kommunens epidemi- och pandemiarbete är att: 

 Skydda människors liv och hälsa. 

 Upprätthålla våra samhällsviktiga verksamheter på en acceptabel 
nivå. 

Kommunen har i sin risk- och sårbarhetsanalys bedömt konsekvenserna av epide-
mier och pandemier som mycket allvarliga. Särskilt nya virus kan orsaka stora kon-
sekvenser, eftersom få människor har immunitet och därmed kan spridningen gå 
fort och sjukligheten i samhället bli hög.  

Planen redogör för troliga konsekvenser och planeringsförutsättningar samt klar-
gör roller och ansvarsområden för olika verksamheter och funktioner. Planen delas 
in i de pandemiska faser som Världshälsoorganisationen, WHO, använder för att 
tydliggöra kommunens hantering inför, under och efter en pandemi.  

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslut  

Epidemi- och pandemiplan för Strömsunds kommun antas.  
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Diarienummer. 2020.127  

§ 63 Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds utvecklingsbolag AB  

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunallagen) har 
kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagsstyrningsrapport Strömsunds 
utvecklingsbolag AB. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslut  

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar den till fullmäktige utan 
förslag till åtgärder. 
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Justering (signatur) 14 

Diarienummer. 2020.128 

§ 64 Bolagsstyrningsrapport för Jämtlands värme AB  

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunallagen) har 
kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagsstyrningsrapport Jämtlands 
värme AB. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslut  

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar den till fullmäktige utan 
förslag till åtgärder. 
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Diarienummer. 2020.129 

§ 65 Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds hyresbostäder AB 

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunallagen) har 
kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagsstyrningsrapport Strömsunds 
hyresbostäder AB.  

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslut  

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar den till fullmäktige utan 
förslag till åtgärder. 
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Diarienummer 2020..143 

§ 66 Begäran om tilläggsanslag för etablering av snabbladdstation 

Jämtlands län har som vision att bli en fossilbränslefri region. 

För att nå visionen om en fossilbränslefri region bedöms laddbara bilar vara en del 
av lösningen. I september 2019 finns knappt 700 laddbara registrerade i Jämtlands 
län. Antalet laddbara bilar ökar snabbt. 

Strömsund är definitivt en ort som uppfyller kraven på att binda ihop öar av 
snabbladdningsinfrastruktur. 

Mot den här bakgrunden har kommunerna Bräcke, Härjedalen, Ragunda och 
Strömsund initierat ett arbete som syftar till etablering av snabbladdare. Samtliga 
kommuner har finansieringen klar förutom Strömsund. 

Kostnaden för etablering av snabbladdare beräknas uppgå till 500 000 kr. 

Medel för finansiering har sökts hos klimatklivet, naturvårdsverket samt bygdeme-
del. Ansökan om bygdemedel avslogs. 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen ansöker därför om tilläggsanslag om 65 tu-
sen kronor. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar om tilläggsanslag om 65 000 kronor för att därmed 
möjliggöra etablering av en snabbladdstation i Strömsund. 
 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott 2020. 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

7 april 2020  

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 17 

§ 67  Delgivningar 

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner: 
 
Cirkulär 20.15 - Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbudsområde Lä-
kare jämte i förbudsområdet ingående organisationer 
 
Cirkulär 20.09 - Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbudsområde 
Hälso- och sjukvård jämte i förbudsområdet ingående organisationer Jämtlands 
räddningstjänstförbund ska årligen redovisa ett delårsbokslut innehållande bland 
annat måluppfyllnad och ekonomiskt utfall för perioden januari-augusti samt pro-
gnos för utfall under hela året. 

Arbetsutskottets beslut   

Delgivningarna läggs till handlingarna. 


	Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 7 april 2020
	Innehållsförteckning
	§ 53 Ändringar i föredragningslistan
	§ 54 Information om Corona
	§ 55 Information om personalfrågor
	§ 56 Återrapportering – handelsplats Strömsund
	Återkoppling på rapporten
	§ 57 Matpolicy med strategier och mål, uppföljning 2019
	§ 58 Ansökan om föreningsbidrag - Stöldskyddsföreningen
	§ 59 Skrivelse om att Strömsunds kommun köper in nödradioappara-ter
	§ 60 Remissvar på promemoria med förslag till ändringar i upphand-lingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen
	§ 61 Belysning längs med väg 829
	§ 62 Epidemi- och pandemiplan för Strömsunds kommun
	§ 63 Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds utvecklingsbolag AB
	§ 64 Bolagsstyrningsrapport för Jämtlands värme AB
	§ 65 Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds hyresbostäder AB
	§ 66 Begäran om tilläggsanslag för etablering av snabbladdstation
	§ 67 Delgivningar



