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Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2020 

Sammanträdets plats och tid 
Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.30 – 14.45 

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

Justerare 
Simon Högberg utses att justera protokollet, paragraf 92-104. Justeringen sker på 
kommunkontoret i Strömsund den 8 juni 2020.  

Underskrifter 
  

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

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

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

Simon Högberg, justerare 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat och kommunfullmäktige publicerar det på kommunens webbplats under peri-
oden 8 juni 2020 till 30 juni 2020. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund. 
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Övriga närvarande 
Hans-Erik Jansson, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Helen Löfgren Larsson, teknik- och serviceförvaltningen § 92 
Karl Texmo, teknik- och serviceförvaltningen § 92 
Annika Hallin, teknik- och serviceförvaltningen § 92 
Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen § 92, § 93 och § 96 
Karin Stierna, teknik- och serviceförvaltningen § 93 
Tommy Antonsson, kommunledningsförvaltningen § 94 
Anders Bergman, stabschef § 95 och § 98 
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Justering (signatur) 2 

Innehållsförteckning 

§ 92 Insamling av matavfall ________________________________________________ 3 

§ 93 Information om strategiska lokalfrågor ___________________________________ 4 

§ 94 Information om personalfrågor _________________________________________ 5 

§ 95 Information om corona _______________________________________________ 6 

§ 96 Investeringsäskanden 2021 ____________________________________________ 8 

§ 97 Revidering av reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2020 9 

§ 98 Yttrande till Miljödepartementet från Strömsunds kommun över SOU 2019:67, 
Betänkande av utredning om hållbar terrängkörning. __________________________ 10 

§ 99 Skrivelse om införande av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga 
miljöer _______________________________________________________________ 11 

§ 100 Tilläggsanslag budget 2020, näringsliv och utveckling _____________________ 12 

§ 101 Kommunledningsförvaltningen intern budgetjustering 2021 ________________ 13 

§ 102 Ansökan om stipendium ur Samstiftelse Hammerdal ______________________ 14 

§ 103 Sponsring av harhunds SM för drever i Gäddede _________________________ 15 

§ 104 Delgivningar ______________________________________________________ 16 
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Justering (signatur) 3 

§ 92 Insamling av matavfall 
Richard Persson, Helen Löfgren-Larsson, Karl Texmo och Annika Hallin, 
samtliga teknik- och serviceförvaltningen, informerar om insamling av 
matavfall. 

Utifrån ett nytt regeringsbeslut ska alla kommuner åläggas att tillhanda-
hålla ett system för separat insamling av matavfall. Utifrån detta måste 
Strömsunds kommun ta ett beslut om insamling ska göras i egen regi eller 
läggas ut på entreprenad. 

Båda alternativ har för- och nackdelar men utifrån det som framkommit 
hittills förordar teknik- och serviceförvaltningen en insamling i egen regi. 

Yrkande 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att ett ärende med underlag läggs 
fram till kommunstyrelsens kommande sammanträde.  

Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet tar del av informationen. 
2. Ärende med underlag läggs fram till kommunstyrelsens sammanträde 

den 16 juni 2020. 

Beslut skickas till 
Teknik- och serviceförvaltningen  
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Justering (signatur) 4 

§ 93 Information om strategiska lokalfrågor  
Richard Persson och Karin Stierna från teknik- och serviceförvaltningen informerar 
om aktuella lokalfrågor. 

Försäljning av Solgården i Hoting 
Den intressent som visat intresse för att förvärva Solgården har valt att 
avstå från att gå vidare med affären. Kommunen ser i nuläget inget behov 
av lokalerna för egen verksamhet. 

Hammerdal 3:62 
Under 1970-talet förvärvade Strömsunds kommun fastigheten Hammer-
dal 3:62. Ägaren till angränsande fastighet, Hammerdal 3:68, har under 
en längre tid arrenderat byggnader på 3:62. Ursprungligen har alla bygg-
nader på 3:68 och 3:62 tillhört samma gård. Frågan har nu aktualiserats 
ifall delar av 3:62 går att stycka av och sälja den del av fastigheten som 
varit utarrenderad. 

Yrkande 
Ordförande föreslår att en ny utannonsering av Solgården ska genomföras. 

Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet tar del av informationen. 
2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att göra en ny utannon-

sering av Solgården.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2 juni 2020 

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 5 

§ 94 Information om personalfrågor  
Tommy Antonsson kommunledningsförvaltningen informerar om aktuella personal-
frågor. 

Löneöversyn 
Årets löneöversyn är klar för en del av kommunens medarbetare. För anställda som 
är medlemmar i Akademikerförbundet, Ledarna, Vision och Kommunal blir avtalen 
klara under hösten 2020. 

Årets utfall är hittills 2,68 procent men denna siffra kommer troligen att sjunka i 
takt med att övriga avtal blir klara. 

De indikationer vi fått hittills pekar på att tidigast 1 oktober 2020 kommer årets för-
handlingar att återupptas. Ett annat scenario kan vara att det blir en dubbel löneö-
versyn 2021. Viktigt är då att ha i åtanke att en retroaktiv utbetalning i sådana fall 
ska göras från 1 april 2020. 

Övriga personalfrågor 
Kommunal har lämnat in en begäran om åtgärder till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap. 
6 § Arbetsmiljölagen SFS (1977:1160). Begäran avsåg Brismarksgården och till-
gången på skyddsutrustning. Arbetsmiljöverket avslog begäran med hänsyn till att 
Kommunal inte hade fört någon dialog med arbetsgivaren innan begäran lämnades 
in, samt att genomförd inventering visade att det fanns CE-märkt skyddsutrustning 
att tillgå på det aktuella boendet. 

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

§ 95 Information om corona  
Anders Bergman stabschef informerar om läget inom stab och krisledningsarbete 
relaterat till den pågående pandemin. 

• Senaste rapporten visar att Region Jämtland Härjedalen nu har totalt 
727 bekräftade fall av covid-19. 

• Utvecklingen i regionen tyder på att vi kommer att få ett utdraget för-
lopp utan en tydlig topp. 

• Smittspridningen i Strömsunds kommun är förhållandevis långsam. 
• Vi har nu nått över tio konstaterade fall i Strömsunds kommun. 
• Två förskolor i Hammerdal har varit stängda. På den ena fanns tre posi-

tiva fall av covid-19 bland personalen. En av förskolorna har därefter 
öppnats igen och då för barn vars vårdnadshavare har samhällsviktiga 
arbeten. 

• Folkhälsomyndigheten står fast vid rekommendationerna till personer 
över 70 år. 

• Granskning av särskilda boenden kommer att påbörjas av Inspektionen 
för vård och omsorg. 

• För tillfället har vi ingen eller måttlig påverkan på kommunens verk-
samheter. 

• Sjuklönekostnader för april har återbetalats från Skatteverket, totalt 2 
miljoner kronor. 

• Det är troligt att vi kommer att se så kallade klusterutbrott av covid-19 
på exempelvis enstaka arbetsplatser. 

• Tillgången på skyddsutrustning är stabil. 
• Personalbortfallet är för närvarande lågt. 

Nya åtgärder 

• Underhållning från kulturskolan via Youtube till äldreboenden. 
• Torghandeln har öppnats upp. Kravet är att handlaren ska kunna följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
• Utbildning av extrapersonal som anmält intresse för att arbeta under 

pandemin. 
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Justering (signatur) 7 

§ 95 fortsättning 

Pågående aktiviteter 

• Ta fram vilka indikatorer som signalerar när vi ska öppna upp olika 
verksamheter, exempelvis gym, Teknikhuset med mera. 

•  Stabsorganisationens ambitionsnivå under sommaren ses över. 
• Turistinformation med uppsökande verksamhet. 
• Utifrån en lagrådsremiss kommer 1 juli 2020 beslut om att stänga ex-

empelvis restauranger att överföras till kommunerna från smitt-
skyddsläkare. 

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

§ 96 Investeringsäskanden 2021  
Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen (TSF), informerar om in-
vesteringsäskanden inför 2021. 
 
Respektive förvaltning har lämnat in sina investeringsäskanden samt prioriterat be-
hoven inbördes.  

Den tänkta totalramen för investeringar 2021 är 25 miljoner kronor. Efter redan be-
slutade investeringar finns 7,96 miljoner kronor kvar att fördela. Behovet utifrån 
förvaltningarnas högst prioriterade objekt är cirka 18 miljoner kronor. 

Planering av fortsatt arbete med förslag till investeringsplan sker i koncernlednings-
gruppen den 3 juni 2020. Upprättat förslag lämnas till kommunstyrelsen arbetsut-
skott i den 11 augusti 2020. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tar del av redovisningen. 
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Justering (signatur) 9 

Diarienummer: 2020.207 

§ 97 Revidering av reglemente för gemensam nämnd för upphand-
lingssamverkan 2020 
Reglementet för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har på grund av 
ändrade förutsättningar behov av revidering. Främst gäller detta utifrån att Åre 
kommun avsagt sig medlemskap samt att man har ett behov av att kunna genom-
föra möten digitalt. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll från Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
Förslag till reglemente 

Yrkande 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet godkänner reviderat regle-
mente. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut. 

Reviderat reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2020 god-
känns. 
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Justering (signatur) 10 

Diarienummer: 2020.211 

§ 98 Yttrande till Miljödepartementet från Strömsunds kommun över 
SOU 2019:67, Betänkande av utredning om hållbar terrängkörning. 
Anders Bergman, chef för miljö- och byggavdelningen har upprättat ett yttrande till 
Miljödepartementets utredning om hållbar terrängkörning. 

Utredningen har initierats utifrån att nuvarande lagstiftning bedöms otydlig och 
svårtolkad. Användning och körmönster för terrängfordon har förändrats över tid, 
dessa har gått ifrån att vara mestadels för arbets- och transportändamål till att vara 
mer inriktat mot nöjesåkning. Idag finns sex gånger så många snöskotrar som på 
1980 talet. 

Den största förändringen i remissförslaget innebär att allmänna skoterleder ska in-
rättas. Ansvaret för dessa faller på kommunerna. Även tillsynen för överträdelser 
föreslås falla på kommunerna. 

Finansieringen föreslås ske genom en skatt på snöskotrar på ca 180 kronor per år 
samt ett statligt ”skoterkort” för 300 kronor per person och år. Intäkterna för dessa 
förutspås bli 50 respektive 90 miljoner kronor vardera.  

Från ovanstående medel ska då kommunerna kunna söka bidrag för upprättande 
och underhåll av leder samt till de så kallade naturvårdsvakter som ska sköta tillsyn 
av överträdelser. 

Underlag till beslut 
Yttrande 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att yttrandet ska kompletteras med mer specifik in-
formation rörande Strömsunds kommun. 

Arbetsutskottets beslut 
Miljö- och byggavdelningen får i uppdrag att komplettera yttrandet med mer kom-
munspecifik information till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2020. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggavdelningen 
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Justering (signatur) 11 

Diarienummer 2019.214 

§ 99 Skrivelse om införande av enprocentsregeln för konstnärlig ge-
staltning av offentliga miljöer 

Ströms konstklubb har lämnat in ett medborgarförslag om att införa enprocentsre-
geln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer i Strömsunds kommun. 

Möjlighet att lämna in medborgarförslag är enligt kommunallagen, SFS(2017:725), 
enbart öppen för enskilda medborgare och inte föreningar. Utifrån detta betraktas 
det inlämnade förslaget som en skrivelse. 

Enprocentsregeln är en finansieringsmodell för konstnärlig gestaltning i offentliga 
miljöer som tillämpats i Sverige sedan 1937. Den innebär att en procent av investe-
ringsbudgeten för ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, infrastruktur och offent-
liga miljöer avsätts till konstnärlig gestaltning. 

Konstnärlig utsmyckning är en viktig del i en attraktiv kommun, tyvärr så står kom-
munen i en svår ekonomisk situation som gör det svårt att avsätta en viss procent 
till den konstnärliga utsmyckningen. Kommunens hyresbostäder finansieras via hy-
resintäkter vilket kommer att innebära högre hyror för hyresgästerna. 

Då detta är en viktig fråga föreslås att kommunen tar fram en riktlinje för den konst-
närliga gestaltningen i kommunen där man vid ny-, om- och tillbyggnad av fastig-
heter, infrastruktur och offentliga miljöer avsätter medel till konstnärlig gestaltning, 
men inte anger en exakt summa eller procentsats. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Skrivelse från Ströms konstklubb 

Yrkande  
Ordförande föreslår att arbetsutskottet beslutar ge kommundirektören i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för den konstnärliga gestaltningen i kommu-
nen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Fullmäktiges beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram riktlinjer för den konstnärliga gestalt-
ningen i kommunen.  
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Diarienummer 2020.223 

§ 100 Tilläggsanslag budget 2020, näringsliv och utveckling 
Utifrån att Strömsunds utvecklingsbolag AB (SUAB) är under avveckling, har ett be-
hov uppstått att justera kommunstyrelsens tidigare driftsbidrag till bolaget. Detta 
uppgår till totalt 4 066 000 kronor per år. 

Personal och löpande verksamhet har övergått till framtids- och utvecklingsförvalt-
ningens, FUF, nya enhet näringsliv och utveckling per 1 februari 2020. 

Förslag till beslut är att kommunstyrelsen styr om sitt driftsbidrag under ändamål 
näringsliv till att finansiera ordinarie drift i SUAB under januari 2020 och kostnader i 
samband med bolagets avvecklingsprocess, samt överför medel internt till FUFs en-
het näringsliv och utveckling. Resterande medel får kvarstå under kommunstyrelsen 
under 2020. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsens utbetalning av driftsbidrag till Strömsunds utvecklingsbolag 

AB för avvecklingsåret 2020 bestäms till 500 000 kronor. 
2. Kommunstyrelsen beviljar 3 016 000 kronor i tilläggsanslag för budget 2020 till 

framtids- och utvecklingsförvaltningen, näringsliv och utveckling, avseende 11 
månader 2020. 

3. Medel anvisas från kommunstyrelsens budget ändamål 350. 
4. Resterande 550 000 kronor kvarstår under kommunstyrelsen budget ändamål 

350. 
5. Efter att likvidationen av Strömsunds utvecklingsbolag AB är slutförd får kom-

munstyrelsen besluta om fördelning av avvecklingslikviden och rambeslut för 
budgetår 2021 för framtids- och utvecklingsförvaltningens enhet näringsliv och 
utveckling.  
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Justering (signatur) 13 

Diarienummer 2020.224 

§ 101 Kommunledningsförvaltningen intern budgetjustering 2021 

Det finns ett behov av att budgetjustera en mängd olika interndebiteringar från 
kommunledningsförvaltningen (KLF),  till övriga verksamheter från och med budget 
2021. 

Exempel på kostnader som KLF har interndebiterat ut under många år är vissa 
systemkostnader inom lön, HR och ekonomi, informatör, andel av tjänst. 

Efter denna interna budgetjustering bär KLF ansvaret för dessa kostnader framåt. 
Internjusteringen bidrar till att minska administrationen. Förvaltningscheferna har 
bekräftat föreslagen budgetjustering. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut. 

Upprättat förslag med intern budgetjustering från kommunledningsförvaltningen till 
kommunens övriga verksamheter godkänns. Bilaga. 
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Diarienummer 2019.200 

§ 102 Ansökan om stipendium ur Samstiftelse Hammerdal 

Ansökan har inkommit från Rebecka Rickardsson om stipendium ur Samstiftelse-
Hammerdal. 

Medel från fonden ska gå till välgörande ändamål i Hammerdals och Gåxsjö socknar. 

Hittills under året är detta den enda ansökan ur denna fond som inkommit. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse  

Yrkande  
Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag. 

Arbetsutskottets beslut 
3 000 kronor delas ut från Samstiftelsen Hammerdal till Rebecka Rickardsson. 
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Diarienummer 2020.192 

§ 103 Sponsring av harhunds SM för drever i Gäddede 

Jämtlands läns dreverklubb har genom Erik Wassdahl inkommit med ett erbjudande 
om att köpa en provruta vid kommande harhunds SM för drever i Gäddede. 

Priset för den aktuella rutan är satt till 5 000 kronor. Föreningen är dock öppen för 
en diskussion kring den aktuella prisnivån. 

Som motprestation erbjuder föreningen exponering av kommunens logotype i sam-
band med att evenemanget omnämns. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse med bilagor 

Yrkande 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag. 

Arbetsutskottets beslut 
1. Strömsunds kommun köper en provruta för 5 000 kronor. 

2. Medel anvisas ut kontot för marknadsföring 2020. 
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Justering (signatur) 16 

§ 104 Delgivningar 
 

1. Folkhälsomyndigheten – Vaccinationsprogram mot HPV till alla barn i 
årskurs fem. 

2. Regeringskansliet, infrastrukturdepartementet – Trafikverkets hastig-
hetsanpassningar, svar på skrivelse från regionen. 

3. Länsstyrelsen Jämtlands län – Överenskommelse avseende signalchefs-
ansvar. 

4. Jämtlands läns räddningsförbund – delårsredovisning januari till april 
2020. 

5. Arbetsmiljöverket – Begäran om komplettering 2019/038796. 

6. Delegationen mot segregation – Ansökan för statsbidrag för att minska 
och motverka segregation. 

7. Inlandsbanan – Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2019. 

8. Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner: 

Cirkulär 20.25 - Överenskommelse om satsning på kompetensförsörj-
ning till äldreomsorgen. 

Arbetsutskottets beslut   
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
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