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Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens näringslivsutskott 2 juni 
2020 

Sammanträdets plats och tid 
Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 13.00 – 14.00 

Beslutande 
Göran Bergström (S) , ordförande  
Susanne Hansson (S) 
Gudrun Hansson (S) (via länk) 
Simon Högberg (M) (via länk) 
Kerstin Engqvist (C) tjänstgörande ersättare (via länk) 

Övriga närvarande 
Hans-Erik Jansson, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Björn Amcoff, framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Justerare 
Simon Högberg utses att justera protokollet, § 5 till § 11. Justeringen sker på kom-
munkontoret i Strömsund onsdagen den 8 juni 2020.  

Underskrifter 
 

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

Göran Bergström, ordförande 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Hans-Erik Jansson, sekreterare 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Simon Högberg, justerare 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat och kommunstyrelsen publicerar det på kommunens webbplats under perioden 
8 juni 2020 till 30 juni 2020. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund.
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Justering (signatur) 2 

Innehållsförteckning 

§ 5 Lägesinformation näringslivslivet i Strömsunds kommun _____________________ 3 

§ 6 Lägesinformation avveckling Strömsunds utvecklingsbolag AB ________________ 4 

§ 7 Projekt Näringslivsbefrämjande åtgärder Tillväxtverket ______________________ 5 

§ 8 Landön ____________________________________________________________ 6 

§ 9 Tomter industriområdet ______________________________________________ 7 

§ 10 Näringslivsråd – sammansättning - syfte _________________________________ 8 

§ 11 Övriga frågor ______________________________________________________ 9 
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Justering (signatur) 3 

§ 5 Lägesinformation näringslivslivet i Strömsunds kommun 
Björn Amcoff framtids- och utvecklingsförvaltningen informerar hur den aktuella 
pandemin påverkar näringslivet.  

En andra enkät till näringslivet har gått ut från Handelskammaren i början av maj. 
Svarsfrekvensen i Strömsunds kommun har minskat sedan föregående mätning. 

Resultaten för Strömsunds kommun ligger relativt lika som föregående mätning. 
Strömsunds kommun ligger precis som tidigare bra till i länet och näringslivet upp-
ger en mindre påverkan än i exempelvis Östersund och Åre. 

I Strömsunds kommun uppger 26 procent av de svarande företagen att coro-
napandemin får stor påverkan på resultatet. Den andelen är mindre än de flesta 
övriga länskommuner. 

Företagen uppger även att man upplever att informationen från myndigheter är 
bra eller mycket bra. 

I länet rapporterar Lantbrukarnas riksförbund en starkt ökad efterfrågan på in-
hemska produkter exempelvis livsmedel och trävaror. Investeringsintresset är re-
kordstort inom de gröna näringarna. Detta kan i sin tur leda till en permanent för-
ändring av marknad och efterfrågan. 

Handeln påverkas negativt av rådande situation, medan vissa lokala turistföretag 
ser ett ökar intresse i sina verksamheter. 

Näringslivsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott 

2 juni 2020 

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 4 

§ 6 Lägesinformation avveckling Strömsunds utvecklingsbolag AB 
Björn Amcoff informerar om att bolagsstämma för Strömsunds utvecklingsbolag 
AB kommer att genomföras den 10 juni 2020. 

Två punkter kommer att avhandlas: 
• Bokslut och ansvarsfrihet för 2019 
• Likvidator för bolaget ska  utses. 

Näringslivsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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Justering (signatur) 5 

§ 7 Projekt Näringslivsbefrämjande åtgärder Tillväxtverket 
Björn Amcoff redovisar status för näringslivsbefrämjande åtgärder via Tillväxtver-
ket. 

Det finns oklarheter kring ifall beviljade medel även går att bruka under 2021. Till-
växtverket har signalerat att så skulle vara fallet men har nu dragit tillbaka detta. 

De tre industritomter som anlagts i Strömsund med hjälp av medel från Tillväxt-
verket är nu klara. 

Vissa aktiviteter i projektet som rekrytering av sjuksköterskor och guldälgen-galan 
kanske inte kommer att kunna realiseras. Reserverade medel skulle i sådana fall 
kunna omdisponeras till andra projekt och eventuellt sparas till 2021. 

Näringslivsutskottets beslut   
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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Justering (signatur) 6 

§ 8 Landön 
De idéer som finns kring en utveckling av Landön i Strömsund befinner sig just nu i 
en förankringsfas. Initialt vill man från framtids- och utvecklingsförvaltningen, nä-
ringsliv och utveckling, undersöka det politiska intresset för att gå vidare med pro-
jektet. I nästa steg förankra detta hos invånare och eventuellt näringsliv. 

Önskemålet från näringsliv och utveckling är att man efter coronapandemin, för-
hoppningsvis under hösten 2020, går ut och har en öppen dialog med invånare och 
näringsliv kring frågan. 

Näringslivsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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Justering (signatur) 7 

§ 9 Tomter industriområdet 
De tre industritomter som projekterats i Strömsund a’ 9000 kvadratmeter vardera 
är nu klara. Projektet drevs igenom inom anslagen budget. 

Näringslivsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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Justering (signatur) 8 

§ 10 Näringslivsråd – sammansättning - syfte 
Björn Amcoff informerar om tankarna kring att inrätta ett näringslivsråd i kommu-
nen. 

Syftet med rådet förslås vara långsiktigt och utvecklingsinriktat arbete. Ett antal 
intresserade kandidater finns redan bland kommunens företagare. När det gäller 
den politiska representationen i rådet behöver ett beslut tas angående detta. 

När rådets sammansättning beslutas är det av stor vikt att få med en så stor 
branschbredd som möjligt. Det är också av stor vikt att hela kommunen represen-
teras ur geografisk synpunkt. Alternativet är att ha flera separata näringslivsråd, 
exempelvis ett för varje tätort i kommunen. 

Näringsliv och utveckling kommer att aktivt arbeta vidare och återkomma med ett 
mer konkret förslag på näringslivsrådets sammansättning. 

Näringslivsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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Justering (signatur) 9 

§ 11 Övriga frågor 
Simon Högberg initierar en fråga kring den lokalekonomiska analys som tidigare 
varit upp till diskussion i SUABs styrelse.  

Analysen går ut på att man väljer ut ett område i kommunen, vanligtvis en ort. Uti-
från detta undersöks utvecklingspotential, samhällsstruktur och vilka behov som 
finns i det aktuella området. Analysen kan peka på vilka typer av verksamheter 
som har bäst förutsättningar att få en ekonomisk bärighet på den aktuella orten. 

Detta skulle kunna vara ett bra verktyg att använda utvalda områden i kommunen.  

Näringslivsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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