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Plats och tid      Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen,  

  kl. 8.15-16.45 
 
Beslutande  Susanne Hansson (s), ordförande 
  Göran Bergström (s) 
  Gudrun Hansson (s) 
  Bengt-Åke Persson (s) 
  Rebecca Sjöstedt (s) 
  Bertil Johansson (s)  
  Sara Edvardsson (s)   
  Kerstin Engkvist (c) 
  Göran Espmark (c)    
  Simon Högberg (m) 
  Håkan Espmark (m) 
  Göran Edman (rd) 
  Veronica Berglund (sd) 
  Kerstin Sjöberg (v), tjg ersättare 

  Lars Lindberg (c), tjg ersättare    
 

Övriga närvarande Se nästa sida 
  

 

 Utses att justera Kerstin Engkvist 

Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, 2019-03-26 
plats och tid 

  

 Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  76 
  Viktor Sjödin 
 

 Ordförande .........................................................................   

  Susanne Hansson      
 

 Justerare ......................................................................... 

  Kerstin Engkvist 
  

 ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-03-26 

Datum då anslag sätts upp 2019-03-26 Datum då anslag tas ned 2019-04-16 
 

Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund 

för protokollet 

Underskrift ............................................................. 

  Viktor Sjödin 



     

 

 
 
  
 Övriga närvarande 
 
 Viktor Sjödin, sekreterare 

 Anneli Svensson, kommundirektör 
 Jimmy Gustafsson (s), ej tjg ersättare 
 Roger Kristofersson (s), ej tjg ersättare 
 Steve Svensson (sd), ej tjg ersättare 
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Justering (Sign) 

  

§ 76 Dnr 2019.159 805 
 
Skrivelse från Hotings föreningshus 
 
Hotings föreningshus har den 16 mars inkommit med en skrivelse till 
kommunstyrelse.  
 
Målet med föreningen är att skapa förutsättningar för att även i fortsätt-
ningen ge människorna i Hotingsområdet möjlighet att nyttja ett för-
eningshus värt namnet 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. For 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 får för verksamhetsåret 2019 och är det 

möjligt att få denna summa utbetald med omedelbar verkan? 

Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att besluta efter upprättat förslag  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Driftbidrag till samlingslokal beviljas med 140 000 kronor 2019, med ome-
delbar utbetalning. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

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. 
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_____ 
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