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Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 25 februari 2020 

Sammanträdets plats och tid 

Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.15 – 16.00 

Ajournering  

Kommunstyrelsen ajournerar sig mellan 15.40 - 15.50, § 24 
Kommunstyrelsen ajournerar sig mellan 15.55 - 16.25, § 24 

Beslutande 

Susanne Hansson (S), ordförande 
Göran Bergström (S) 
Bertil Johansson (S) 
Rebecca Sjöstedt (S) 
Gudrun Hansson (S) 
Bengt-Åke Persson (S) 
Sara Edvardsson (S) 
Mats Gärd (C) 
Kerstin Engkvist (C) 
Göran Espmark (C) 
Simon Högberg (M) 
Håkan Espmark (M) 
Göran Edman (RD) 
Kerstin Sjöberg (V), tjänstgörande ersättare 
Steve Svensson (SD), tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Se nästa sida. 

Justerare 

Mats Gärd utses att justera protokollet, paragraf 16-36. Justeringen sker på kommunkontoret 
i Strömsund torsdagen den 27 februari 2020.  

Underskrifter 

 

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

Susanne Hansson, ordförande 

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

Viktor Sjödin, sekreterare 

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

Mats Gärd, justerare 
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Justering (signatur) 2 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat och kommunstyrelsen publicerar det på kommunens webb-
plats under perioden torsdag 27 februari 2020 till fredag 20 mars 2020. Protokollet 
förvaras på kommunkansliet i Strömsund. 

Övriga närvarande 

Viktor Sjödin, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Desirée Edin (S), ej tjänstgörande ersättare 
Aryan Shojaei, praktikant  
Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 24 
Lars Thorin, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, §§ 18, 24 
Gudrun Öjbrandt, vård- och socialförvaltningens, § 24 
Jörgen Jönsson, teknik- och serviceförvaltningen, § 24 
Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, §§ 30-32 
Erika Wiik, kommunledningsförvaltningen, §§ 30-32  
Lena Johansson (S), barn-, kultur- och utbildningsnämnden, § 18  
Ragnar Lif (C), barn-, kultur- och utbildningsnämnden, § 18   
Anette Bergqvist, kommunledningsförvaltningen, § 19 
Ingela Sonidsson, kommunledningsförvaltningen, § 19 
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Innehållsförteckning 
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§ 27 Ansökan om ekonomiskt stöd för länsbygderådets deltagande vid 
Landsbygdsriksdagen 2020 ______________________________________________ 16 

§ 28 Motion - Förskolebrevet på kommunens förskolor ________________________ 17 

§ 29 Skrivelse från Hillsands byalag och Hillsands Vatten- och avloppsförening _____ 18 
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§ 16 Ändringar i föredragningslistan 

Följande ärende läggs till i föredragningslistan:  

 Initiativärende – revidering av kommunens kostpolicy 

Följande ärende tas bort från föredragningslistan:  

 Kanalisation i Norråker 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan godkänns. 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  

25 februari 2020 

 

 

 
  

Justering (signatur) 5 

§ 17  Kommunstyrelsens ordförande informerar 

29 januari – Möte med Regionledningen angående Familjecentralen i Strömsund. 

3 februari – Folkhälso Z, revidering av Regionens Folkhälsopolicy är på gång. 
Strömsunds kommun kommer revidera sitt Folkhälsoprogram i samband med 
detta.  

17 februari - Primärkommunala samverkansrådet och Regionala samverkansrådet. 
Aktuella frågor är samverkan mellan kommuner inom olika områden som nu in-
venteras, samverkan för att påverka infrastrukturfrågor, insamling av matavfall 
och gemensam rötgasanläggning i Östersund. Tanken som presenteras är att man 
ska bilda ett aktiebolag som alla medverkande kommuner ska vara delägare i. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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§ 18 Uppsiktsplikt barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 

Lars Thorin förvaltningschef redovisar viktiga händelser för nämndens verksamhet 
under 2019. Projektet Samverkan för bästa skola har utvärderats och är avslutat. 
Det har skett nedläggning av två förskolor och två dagbarnvårdare. En central elev-
hälsa har införts. En ny ledningsorganisation för kultur- och fritidsavdelningen har 
införts 2020 

Nämnden har ett underskott i bokslutet 2020, men det är betydligt lägre än pro-
gnosen från oktober 2019. Förskolan står för den största delen av underskottet.  

Strömsunds kommun har högre kostnader för lokaler och inventarier än jämför-
bara landsbygdskommuner. Där Strömsund har en kostnad per elev på 24 700 kro-
nor och jämförbara landsbygdskommuner har 17 000 kronor.  

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen tar del av redovisningen och informat-
ionen  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och informationen  
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§ 19 Information om bemanningen 

Anette Bergqvist bemanningschef informerar kring bemanningens verksamhet. 
 
Syftet med verksamheten är att jobba med arbetskraftsförsörjning nu och i framti-
den samt stöd för verksamheterna vid vikarierekrytering.  

382 personer anställdes via Bemanningen 2019, 47 av dessa är pensionärer som 
vill gå in och jobba extra och 153 nya vikarier rekryterades under 2019. 

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har två heltidsvikarier anställda via Be-
manningsenheten. 

Under 2020 kommer bemanningen arbeta med bland annat hälsofrämjande ar-
betsplatsträffar för vikarier och rutiner kring rehab för timanställda.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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Diarienummer 2020.20 

§ 20 Översyn av beredningsform för bygdeavgiftsmedel 

Ett behov av att göra en översyn av beredningsformen för bygdemedel har identi-
fierats. Konstateras kan att i stort sker beredningen i Strömsunds kommun på lik-
nande sätt som i övriga länet. Kommunen tillämpar också begreppet berörd bygd 
på samma sätt som länets övriga kommuner. 

Verksamhetscontrollern föreslå följande alternativ till beslut: 

Alternativ 1: kommunstyrelsen beslutar att framtida beredning samt begreppstolk-
ning ska vara oförändrad. 

Alternativ 2: kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med utredning av en revide-
rad beredning samt ändring av begreppstolkning. 

Underlag till beslut 

Arbetsutskottet § 18/2020 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

*Göran Espmark (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att framtida begrepps-
tolkning av berörd bygd ska vara oförändrad, Remissinstanserna ska bestå av en 
person från majoriteten och en person från oppositionen för de tre fonderna, Fjäll-
sjöfonden delas upp i Tåsjödelen och Fjällsjödelen. En person från majoriteten och 
en person från oppositionen är remissinstans för respektive del, Övre Flåsjöbyg-
den är remissinstans för del av Strömsfonden som rör Övre Flåsjöbygden och Till-
växt Frostviken är remissinstans tillsammans med en person från majoriteten och 
en person från oppositionen för Frostviksfonden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att framtida begreppstolkning av berörd bygd ska 
vara oförändrad. 
 

2. Remissinstanserna ska bestå av en person från majoriteten och en person från 
oppositionen för de tre fonderna. 
 

3. Fjällsjöfonden delas upp i Tåsjödelen och Fjällsjödelen. En person från majori-
teten och en person från oppositionen är remissinstans för respektive del 
 

4. Övre Flåsjöbygden är remissinstans för del av Strömsfonden som rör Övre Flå-
sjöbygden. 
 

5. Tillväxt Frostviken är remissinstans tillsammans med en person från majorite-
ten och en person från oppositionen för Frostviksfonden. 
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Diarienummer 2020.22 

§ 21 Återrapportering av 2019 års genomförda åtgärder i Vattenmyn-
dighetens åtgärdsprogram 

Vattenmyndigheterna har begärt att alla kommuner ska rapportera vilka insatser 
kommunen gjort under 2019 för att uppfylla de uppdrag som preciseras i vatten-
myndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021. Syftet med åtgärdsprogrammet 
är att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas. Återrapporteringen ska göras 
varje år i en enkät som har skickats till alla kommuner. Vattenmyndigheten anser 
det vara viktigt att det är kommunstyrelsen och inte en enskild tjänsteman som 
står bakom rapporteringen. 

Underlag till beslut 

Arbetsutskottet § 19/2020 
Tjänsteskrivelse 

 Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar rapporten. 

Beslut skickas till   

Vattenmyndigheten 
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Diarienummer 2020.25 

§ 22 Reglemente för krisledningsnämnden 

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, 2019-2022, ska kom-
munen ha ett reglemente för krisledningsnämnden. Reglementet ska beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Reglemente för krisledningsnämnden beskriver nämndens ansvarsområde och 
uppgifter. Reglementet följer bestämmelserna i Lag (2006: 544) om kommuner 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap.  

Krisledningsnämnden träder enbart i funktion när kommunen har drabbats av en 
extraordinär händelse och har enligt lagstiftningen särskilda uppgifter och befo-
genheter.  

Kommunfullmäktige föreslås att anta Reglemente för krisledningsnämnden 

Underlag till beslut 

Arbetsutskottet § 20/2020 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för krisledningsnämnden antas. 
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Diarienummer 2018.427 

§ 23 Medborgarförslag - Förlängning av trottoaren på Lagmansgatan 
från korsningen Strömsvägen fram till Rotnäset 

Alf Ivarsson har i ett medborgarförslag föreslagit att förlänga trottoaren på Lag-
mansgatan från korsningen Strömsvägen fram till Rotnäset.   

Sedan tillkomsten av mödravårdscentralen har trafiken ökat, även motionsspåret 
och utegymmet ger en ökad besöksfrekvens senaste året. Hastigheten är väldigt 
hög enligt förslagsställaren.  

Den aktuella sträckan är ca 585 meter lång och det är Trafikverket som är väghål-
lare för denna sträcka.  
 
Kommunen är inte väghållare för aktuell vägsträcka och har inte möjlighet att 
vidta några åtgärder. 

Kommunen skickar vidare skrivelsen till Trafikverket som är ansvarig väghållare för 
Lagmansgatan.  

Underlag till beslut 

Arbetsutskottet § 22/2020 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag  

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 
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Diarienummer 2020.35 

§ 24 Produktionskök Backe - Minska antalet produktionskök  

Teknik- och serviceförvaltningen har som förslag att minska antalet produktions-
kök för att hålla kostnaden nere och inte behöva höja priset för matproduktionen 
till övriga förvaltningar. Förslaget innebär att all matproduktion, som tidigare skett 
i Backe och Hotings produktionskök, koncentreras till Hotings produktionskök.  

Mat som ska serveras på Älvgården och Strandrestaurangen i Backe transporteras 
i värmeskåp till respektive plats. Potatis, ris och sallad tillagas i Backe vid mottag-
ningsköket på Strandrestaurangen.  

Arbetsutskottet föreslår att produktionsköket i Backe flyttas till Hotings produkt-
ionskök. 

Underlag till beslut 

Arbetsutskottet § 23/2020 
Tjänsteskrivelse 

Ajournering  

Kommunstyrelsen ajournerar sig i 10 minuter, 15.40-15.50.   

Yrkande  

*Susanne Hansson (S) yrkar enligt arbetsutskottets förslag.   
 
*Simon Högberg (M) och Mats Gärd (C) yrkar att matproduktionen i Backe ska 
upphandlas i syfte att hitta alternativa förslag till av tjänstemännens redovisade 
besparing.  

*Göran Edman (RD) och Steve Svensson (SD) yrkar avslag till nedläggningen av kö-
ket i Backe.  

*Göran Bergström (S) yrkar att ärendet lyfts ur föredragningslistan.  

Ajournering  

Kommunstyrelsen ajournerar sig i 30 minuter, 15.55-16.25.    

Proposition 1  

Ordföranden ställer proposition på Göran Bergströms yrkande mot om ärendet 
ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 
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§ 24 fortsättning  

Proposition 2 

Ordföranden ställer proposition på Simon Högbergs och Mats Gärds yrkande mot 
Göran Edmans och Steve svenssons yrkande och finner bifall till Simon Högbergs 
yrkande. 

Proposition 3 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Simon Högbergs 
och Mats Gärds yrkande och finner bifall till arbetsutskottets förslag.  

Omröstning  

Omröstning begärs.    

Följande omröstningsproposition fastställs.  

Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Simon Hög-
bergs yrkande röstar nej. 

Vid omröstningen avges 5 ja-röster, 6 nej-röster och 4 avstår (se omröstningslista). 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Simon Högbergs yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Matproduktionen i Backe ska upphandlas i syfte att hitta alternativa förslag till av 
tjänstemännens redovisade besparing.  

Reservation  

Susanne Hansson (S), Rebecca Sjöstedt (S), Gudrun Hansson (S), Bengt-Åke Pers-
son (S) och Sara Edvardsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Susanne 
Hanssons yrkande. 

Göran Edman (RD) och Steve Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande. 

Göran Bergström (S) och Kerstin Sjöberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Göran Bergströms yrkande. 

Beslut skickas till   

Teknik- och serviceförvaltningen  
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Diarienummer 2020.1 

§ 25 Ansökningar om bygdeavgiftsmedel 

Länsstyrelsen Jämtlands län anhåller i en skrivelse den 20 december 2019 om 
kommunens prioriteringar och yttrande över inkomna ansökningar om bygdeav-
giftsmedel.  

Underlaget har sammanställts och ordnats under de tre underfonderna som 
Strömsund anhålls yttra sig om. De tre fonderna är Ström, Fjällsjö och Frostviken.  

Kansliet har skickat underlaget till berörda remissinstanser den 9 januari och sista 
svarsdag är den 7 februari. Alla handlingar är distribuerade digitalt via en USB-
sticka.  

Underlag till beslut 

Arbetsutskottet § 24/2020 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Ansökningarna tillstyrks och avstyrks. Bilaga 

Deltagande i beslut 

Håkan Espmark (M) deltar ej i beslutet. 

Beslut skickas till   

Länsstyrelsen Jämtlands län 

  

 

 

  



STRÖMSFONDERNA 2019

1 (3)

Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar

4555-2019 Torsängs förskola ek.förening brist på medel
Köksrenovering

7286-2019 Strömsunds kommun 978 200
Renovering av "Virgokajen"

7512-2019 Tullingsås Byförening brist på medel
Handikappentre, toalett och nödutgång

7635-2019 Vattudalens Båtklubb brist på medel
Pålning av brygga f.d Flottningskaj

7673-2019 Tjärnnäsets Vägsamfällighet 32770 brist på medel
Trafiksäkerhetsförbättringar

7680-2019 Hillsands byalag brist på medel
Ombyggnad kök, ljuddämpande åtgärder

7691-2019 Hallvikens Byalag brist på medel
Investering av elektroniskt brandlarm

7770-2019 Strömsunds Skateförening 160 000
Anläggning av yta för skateboardåkning

7781-2019 Strands ekonomiska förening för vatten och avlopp brist på medel
Installation av reservkraftsaggreget

7786-2019 Strömsunds kommun brist på medel
Snabbladdare i Strömsunds komun

7869-2019 Ströms Hembygdsförening brist på medel
Byte av utebelysning och belysning Jätte Jorm

7873-2019 Ströms Hembygdsförening 
Ommålning av toalettgolv scenbyggnaden

7898-2019 IFK Strömsund 274 760
Energioptimering av Omklädningsbyggnad

200 0003

7 240 000

112 8189

4 162 000

8

KS beslutförslagBelopp

1

2

252 000

1 108 200

60 000

160 000

328 000

6

5

65 000

82 875

314 161

22 750

10

11

12

13



STRÖMSFONDERNA 2019

2 (3)

7912-2019 Ströms Hembygdsförening 77 725 brist på medel
Renovering av dagvattenbrunnar mm

8036-2019 Lövberga bygdegård 128 000 128 000
Sänka innertak i samlingssal

8058-2019 Strömsunds Ridklubb 104 000 brist på medel
Kallförråd för hindermaterial

8061-2019 Strömsunds Ridklubb 17 580 17 580
Omklädningsrum för personal

8062-2019 Strömsunds Ridklubb 3 000
Förbättring av Wifi

8076-2019 Hallvikens VA-anläggningar ekonomisk förening 190 399 brist på medel
Byta flottör och rör, elverk, grusning

20 3303-2019 Hammerdals Byggnadsförening UPA brist på medel
Golvrenovering

21 3993-2019 Håxås / Skarpås Byalag brist på medel
Investering i projektor,ljud och filmduk

7757-2019 Ringvattnets bygdegårdsförening 70 000 70 000
Förrådsutbyggnad samt byte av dörrar

5107-2019 Vågdalens Vattenförening 90 000 brist på medel
Pumpstation, ledningsnät

7934-2019 Vågdalens Hembygdsförening 285 000
Omläggning av läckande tak

7935-2019 Vågdalens Hembygdsförening brist på medel
Luftvärmepumpar för samlingslokaler

7936-2019 Vågdalens Hembygdsförening brist på medel
Relaxyta, dam- och herromklädning

17

3 000

23

19

25

285 000

16

14

750 000

15

22

24

18

81 000

16 844

26 231 530



STRÖMSFONDERNA 2019

3 (3)

7956-2019 Strömsunds Skoterallians 100 000
Förbättra skoterlederna i Strömsund
(Även upptagen under Fjällsjöfonden)

28 7500-2019 Rörnäsets Vägsamfällighet 30 000
Upprustning av väg -Resor ersätts ej

Medel att fördela: 2 046 540 2 046 540

254 000

30 000

27



FJÄLLSJÖFONDERNA 2019

1 (3)

Nr LST dnr Sökande/ändamål Kommentar

6613-2019 Rossöns Fiskevårdsområdesförening 50 000
Renovering av grund till uthyrningsstuga

7661-2019 Rossöns Golfklubb 24 375
Förbättring av golfbanan

7731-2019 Bodums Bygdegårdsförening Brist på medel
Upprustning av Bodums Bygdegård

4 7754-2019 Rossöns Idrottsförening 270 700 270 700
Renovering av Hockeyplan

5 7826-2019 Vängels By o Idrottsförening 130 268 130 268
Ombyggnad av kök samt renov av skorsten

6 7870-2019 Rossöns Samhälls och Företagarförening 42 448
Uppförande av förrådsbyggnad, målning av fasad mm

7 6082-2019 Lövviks Folketshusförening 45 000
Luftvärmepump, elelement

8 6904-2019 Brattbäckens samhällsförening Brist på medel
Inköp av köksspis med dubbelugn

9 6906-2019 Brattbäckens samhällsförening Brist på medel
Inköp av diskmaskin

10 6909-2019 Brattbäckens samhällsförening Brist på medel
Golv till förråd - Ideellt arbete räknas bort

11 6916-2019 Brattbäckens samhällsforening Brist på medel
Videoprojektor och storbilds-TV

12 7001-2019 Brattbäckens samhällsförening 65 000
Isolering av skolans vind

13 7610-2019 Rörströms Hembygdsförening Brist på medel
Flottarbrygga o Hembygdsgård

14 7670-2019 Hotings föreningshus EK förening 659 625 350 000 Tidigare beslutade medel LSTdnr 7848-2017 

Upprustning av olika delar i fastigheten som återförs till potten

38 625 Från årets medel

65 000

KS beslutFörslagBelopp

2

50 0001

3

24 375

81 400

711 650

45 000

14 500

30 000

344 500

11 500

60 000



FJÄLLSJÖFONDERNA 2019

2 (3)

15 7681-2019 Karbäckens bygdegårdsförening 700 000 350 000 Nya fönster så långt medlen räcker
Byte av fönster

16 7739-2019 Rörströms hembygdsförening 195 875 Brist på medel
Restaurering av interiör på hembygdsgården

17 7759-2019 Björksjönäs-Stornäsets Bygdegårdsförening 7 275 7 275
Investering i värmeskåp t. hjärtstartare

18 7788-2019 Iskuben Ekonomisk Förening 293 200 250 000 Energieffektivisering
Miljöanpassning/energieffektivisering

19 7860-2019 Tåsjödalens IK Brist på medel
Investering i plyoboxar för hiit-träning

20 7862-2019 IFK Kyrktåsjö 257 000 87 000 Toalett
Åtgärder Tåvallen fotbollsarena

21 7866-2019 Tåsjödalens IK Brist på medel
Investering av assault bike

22 7868-2019 Tåsjödalens IK 261 350
Utveckling av skolgård och lekplats

23 7902-2019 Hotings Hembygdsförening 195 000 78 000 Arkiv
Investering i verksamheten

24 7921-2019 Tåsjö IF 177 530 Brist på medel
Armaturer till elljusspår

25 7924-2019 Hotings Jaktskytteklubb 48 800 48 800
Förstärkning av skjutvallar

26 8023-2019 Norrskenets Kooperativ 408 000 200 000 Utifrån i ansökan bifogad kostnadsberäkning

Öppnande av förskola i Norråker

10 000

12 000

261 350



FJÄLLSJÖFONDERNA 2019

3 (3)

27 8041-2019 Övre Tåsjödalens Framtidsförening 87 349 75 617 Reparation så långt medlen räcker
Reparation av bryggan i Norråker

28 8047-2019 Norråker IF 231 670 54 270 Dränering

Dränering, skoter, gräsklippare och speakeranläggning

29 8054-2019 Övre Tåsjödalens Framtidsförening 38 000 38 000
Latrintömning på Norråkers camping

30 8078-2019 Tåsjö IF 18 000 18 000
Grävning av dike för dränering

31 7956-2019 Strömsunds Skoterallians 100 000
Förbättra skoterlederna i Strömsund
(Även upptagen under Strömsundsfonden)

32 7929-2019 Fjällsjö Alpina Klubb 270 000 270 000
Trapp anslutning slalombacke

33 7930-2019 Landsombergets Lift AB 273 500 273 500
Reparation/byte av lift

Medel att fördela: 2 778 228

254 000



FROSTVIKENFONDERNA 2019

1 (2)

Nr Lst dnr Sökande/ändamål Kommentar

6478-2019 Gäddede båtförening 320 000 ej ideelt arbete 30 000 kronor
Ansökan om bygdemedel för att anlägga en båtramp

7254-2019 FROSTVIKENS JAKTSKYTTEKLUBB 169 075
Söker pengar till SIMWAY skjutsimulator

7435-2019 frostviken.se 150 000
Platsmarknadsföring steg 2

7678-2019 Forum Frostviken Ek förening 283 600 ej reserv 20 000 kronor
Solenergi i Frostviken

7697-2019 Jormbygdens utvecklings ekonomiska förening brist på medel
Investering i mackanläggning

7698-2019 Jormbygdens utvecklings ekonomiska förening 213 250
Borrning och installation av vatten

7718-2019 Flyktingloppet, Gäddede sk 102 084 ej snökanon
Förbättring av Flyktingloppet

7846-2019 Byggnadsföreningen Jormstugan 685 000
Takbyte

7867-2019 Strömsunds kommun 80 000
Service- och trygghetspunkt Blåsjön

7872-2019 Jormvattnets samfällighets förening brist på medel
Investering av traktordriven flistugg

7896-2019 Strömsunds kommun 98 588 brist på medel
Anläggande av gångstig vid Forsgården

7918-2019 Blåsjöns Byamän 99 735
Ommålning av Gula Skolan med lärarbostad

7972-2019 Kvarnbergsvattnets Bygdeförening 184 000
Borrning av vattenbrunn

KS beslutFörslagBelopp

1 350 000

2 169 075

3 150 000

4 303 600

5 743 750

6 213 250

10 264 250

11 300 000

12 99 735

7 908 307

8 685 000

9 80 000

13 184 000



FROSTVIKENFONDERNA 2019

2 (2)

7995-2019 Gäddede Sportklubb 310 000
Gäddede Sportklubbs verksamhet

8017-2019 Fågelbergets fiskevårdsområdesförening 44 140
Öka tillgänglighet samt exponering fiske

8042-2019 Byggnadsföreningen SAGA 470 000 ej 25000 ev kostnadsökning
Renovering lokaler samt inköp av invent.

8048-2019 Frostvikens FF 23 700
Inköp av utrustning

8055-2019 Blue-Lake Armsport IF 3 095
Inköp av greppträningsutrustning

8080-2019 Jormbygdens utvecklings ekonomiska förening brist på medel
Garageport och målning av garage

8082-2019 Jormvattnets Idrottsförening 114 875
Upprustning elljusspåret i Jormvattnet

Medel att fördela:  3 351 142 3 351 142

16 495 000

20 114 875

17 23 700

18 3 095

19 94 500

14 310 000

15 44 140
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Justering (signatur) 15 

Diarienummer 2020.30 

§ 26 Avstängning av elev Hjalmar Strömmerskolan 

Rektor Heidi Sundelin har beslutat om omedelbar avstängning av en elev från 
undervisningen vid Hjalmar Strömerskolan enligt Skollagen, kap 5, § 17, punkt 4.   

Avstängning av eleven omfattar tiden 27 januari – 7 februari 2020. 

Beslutet om omedelbar avstängning ska prövas av kommunstyrelsen 

Underlag till beslut 

Arbetsutskottet § 25/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer avstängningen under tiden 27 januari – 7 februari 
2020. 

Beslut skickas till   

Hjalmar Strömerskolan 
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Justering (signatur) 16 

Diarienummer 2020.37 

§ 27 Ansökan om ekonomiskt stöd för länsbygderådets deltagande 
vid Landsbygdsriksdagen 2020 

Sedan starten 1989 har en landsbygdsriksdag anordnats vartannat år. Det är bya-
rörelsens stora mötesplats då människor från hela Sverige med intresse för lands-
bygdsutveckling samlas under ett par dagar för att diskutera viktiga frågor, inspire-
ras och utbyta erfarenheter. 2020 äger landsbygdsriksdagen rum i Jönköping. 

Hela Sverige ska leva Jämtlands län vill vara på plats och representera hela länet 
och önskar att länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen vill täcka kostna-
derna för åtta representanter från den förtroendevalda styrelsen för Hela Sverige 
ska leva Jämtlands län (en person per kommun). 

Föreningen söker bidrag med 10 000 kronor för en representant från Strömsunds 
kommun. Vilket ska täcka omkostnader för resa, logi och konferensavgift. 

Underlag till beslut 

Arbetsutskottet § 26/2020 
Ansökan 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Hela Sverige ska leva Jämtlands län erhåller 10 000 kronor i bidrag   för finan-
siering av en persons deltagande från Strömsunds kommun i Landsbygdsriks-
dagen 2020.  
 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 2020. 
 

3. Kommunstyrelsen vill ha en rapport från mötet. 

Beslut skickas till   

Hela Sverige ska leva 
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Justering (signatur) 17 

Diarienummer 2019.88 

§ 28 Motion - Förskolebrevet på kommunens förskolor  

Rebecca Sjöstedt (S) har i en motion föreslaget att kommunfullmäktige uppdrar till 
kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer om integritetspolicy för barns rätt till en 
trygg barndom utan sexuella övergrepp.  

Underlag till beslut 

Arbetsutskottet § 27/2020 
Tjänsteskrivelse  
Motion 

Yrkande  

Rebecca Sjöstedt (S) och Sara Edvardsson yrkar återremiss med motiveringen. Vi 
skulle vilja se en beskrivning på för- och nackdelar med riktlinjer likt förskolebrevet 
på kommunens förskolor. Vi vill också ha ett förtydligande på hur man arbetar 
medvetet och förebyggande kring sexuella övergrepp och personlig integritet både 
bland barn och personal.    

Proposition  

Ordföranden ställer proposition på Rebecca Sjöstedts och Sara Edvardssons yr-
kande mot om ärendet ska avgöras idag och finner bifall till Rebecca Sjöstedts och 
Sara Edvardssons yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras.  
 

2. En beskrivning på för- och nackdelar med riktlinjer likt förskolebrevet 
på kommunens förskolor tas fram. 
 

3. Ett förtydligande på hur man arbetar medvetet och förebyggande 
kring sexuella övergrepp och personlig integritet både bland barn och 
personal tas fram.    

Beslut skickas till   

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
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Justering (signatur) 18 

Diarienummer 2020.36 

§ 29 Skrivelse från Hillsands byalag och Hillsands Vatten- och av-
loppsförening 

Hillsands byalag och Hillsands Vatten- och avloppsförening har i en skrivelse läm-
nat synpunkter på Vattudalens Fisk AB:s avsikt att ansöka om fortsatt och utökat 
tillstånd för fiskodling i Postviken i Ströms Vattudal.  Skrivelsen har adresserats till 
kommunstyrelsen, Länsstyrelsen i Jämtlands län och SWECO Environment AB. 
SWECO är bolagets konsult i tillståndsärendet. Kommunstyrelsen har bedömt att 
skrivelsen bör besvaras. 

Underlag till beslut 

Arbetsutskottet § 28/2020 
Tjänsteskrivelse  

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga  

Beslut skickas till   

Hillsands byalag 
Hillsands Vatten- och avloppsförening 

 

  



  
Kommunstyrelsen 

 
YTTRANDE 
 
2020-02-25 
 
 

1 (1) 
Vårt dnr: 2020.36 
 
Ert dnr:  

 

  

  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 

 

   Hillsands byalag 
   ingegerd@hofflindahl.se 
 
   Hillsands Vatten- och avloppsförening 
   lindahlmail@gmail.com 
    
  

Svar på skrivelse med anledning av Vattudalens Fisk AB:s 
avsikt att ansöka om fortsatt och utökat tillstånd för 
fiskodling i Postviken i Ströms Vattudal 

Kommunstyrelsen har läst skrivelsen från Hillsands Byalag och Hillsands 
Vatten- och avloppsförening och vill informera om kommunens roll i 
prövningen av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.  
 
Det är miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands 
län som ger tillstånd till fiskodling av den aktuella omfattningen. Det är 
också miljöprövningsdelegationen som bestämmer vilka villkor som ska 
gälla för verksamheten. Vattudalens Fisk AB har hållit ett samråd. Avsik-
ten med samrådet är att avgränsa vad som ska finnas med i den miljökon-
sekvensbeskrivning som ska ingå i ansökan, samt vilka sakägare som ska 
anses vara berörda. 
 
I detta fall har kommunen två roller. Miljö- och byggnämnden har ansvar 
för tillsynen över att bolaget följer villkoren i tillståndet och att verksam-
heten i övrigt inte strider mot miljöbalken. Miljö- och byggnämnden kom-
mer att yttra sig över bolagets ansökan i egenskap av tillsynsmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen har möjlighet att yttra sig som representant för kom-
munen i allmänhet. Det kan alltså både bli ett yttrande från miljö- och 
byggnämnden och ett från kommunstyrelsen. Innehållet i dessa yttrande 
kan vara olika. Det är dock miljöprövningsdelegationen beslutar i frågan 
om tillstånd ska ges eller ansökan avslås. Om tillstånd ges är det också 
miljöprövningsdelegationen som avgör vilka villkor och begränsningar 
som ska gälla för verksamheten.  
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen 
 

mailto:ingegerd@hofflindahl.se
mailto:lindahlmail@gmail.com
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Justering (signatur) 19 

Diarienummer 2020.54 

§ 30  Finansrapport per 31 december 2019 

Finansrapport är upprättad av kommunledningsförvaltningen/ekonomi över kom-
munkoncernen. 

Från och med 2020 kommer finansrapporten ingå i bokslutsprognoser och bokslut.  

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enlig upprättat förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Finansrapporten godkänns. Bilaga 

Beslut skickas till   

Ekonomi  

 

 

 

  



Finansrapport kommunkoncernen per 2019-12-31

Medellikviditet, mnkr Låneskuld, mnkr Placeringar kommunen, mnkr

Bank dec-19 aug-19 dec-19 aug-19 dec-19 aug-19

Kommunen 24          18        Str. Hyresbost. AB 67        56        Kortfristiga < 1 år

Str. hyresbostäder 11          2          Jämtlandsvärme AB 41        41        Fastränta - -

Jämtlandsvärme 2            9          Totalt 108      97        Långfristiga > 1 år

Str .utvecklingsbolag 4            5          Förlagslån 2          2          

Totalt 41          34        Totalt 2          2          

Löptid lån % Räntebindningstid lån, % Vägd genomsnittlig ränta, %

Policy SHB JVAB Policy SHB JVAB SHB JVAB

< 1 år 0-20 29          24        <1 år 30-50 29        24        Samtliga lån 1,07     1,01     

1-2 år 0-20 9            24        1-3 år 10-25 17        39        Lägsta ränta 0,06     0,82     

2-3 år 0-20 8            15        3-5 år 5-25 20        25        Högsta ränta 1,82     1,42     

3-4 år 0-20 8            15        5-7 år 5-25 13        12        

4-5 år 0-20 12          10        7-10 år 5-25 21        -           Antal lån 9 st 6 st

5-6 år 0-20 -             12        

6-7 år 0-20 13          -           Snitt 3,5       2,2       

7-8 år 0-20 21          -           

8-9 år 0-20 -             -           

9-10 år 0-20 -             -           

Borgensförbindelser kommunen, mnkr Pensionsskuld kommunen, mnkr
Bokslut 2018 89        Bokslut 2019 Bokslut 2018

Nya åtaganden 2019 27        Total pensionsskuld, inkl löneskatt 195      202      

Lösta/amorterade åtaganden 2019 1 -         

Infriade åtaganden 2019 0 -         Andra avsättningar kommunen, mnkr
Totalt 115      Bokslut 2019 Bokslut 2018

 - varav de kommunala bolagen 108     Återställning deponi, bostadsdelegation etc 26        37        

Kräver likviditet vid utbetalning!

Ekonomichefens och VD:s kommentarer

    Strömsunds kommun           Strömsunds hyresbostäder AB       Jämtlandsvärme AB

   Sammanfattning koncernen

   Kommunen

   Pensionsstiftelsen

Sign.

Strömsunds Hyresbostäder utökade 
under året sin skuldportfölj med 26,8 
mnkr. Nyupplåningen avsåg finansiering 
av ny-/ombyggnation samt förvärv av 
fastighet. Bolagets räntebärande 
skulder, inkluderat nyupplåning, 
uppgick vid årets slut till 67,3 mnkr. 
Snitträntan för 2019 var 1,07% 
(snitträntan för kvartal 4 var 0,95%) 
vilket är 15 punkter lägre än föregående 
års snittränta. Räntebindningen, 
fördelad på kort risk/lång risk, var per 
sista december 29,12% respektive 70,88 
%. I förhållande till kommunens 
finanspolicy, innebär detta att andelen 
lån med räntebindning kortare än 1 år, 
låg på en nivå något under gränsvärdet. 
Andelen rörliga lån uppgick till 12,8 
mnkr vilket ger en andel av totala 
skuldportföljen om 19,02%.

Nyttjad borgen: 67,3 mnkr
Bevlijad borgen:         100 mnkr

Efter sex år med oförändade 
fjärrvärmepriser har Jämtlandsvärme 
beslutat att höja priserna med 4 %. 
Anledningen till denna höjning är 
framförallt det stigande 
marknadspriset på bränsle. De nya 
priserna börjar gälla från och med  1 
januari 2020.
Jämtlandsvärme har  under hösten 
upphandlat bränsle för leveranser i 
Strömsund. De nya avtalet som börjar 
gälla 1 juli i år sträcker sig över tre år 
med möjlighet till förlängning med två 
år.
Det vi kan se är att den prisökning vi 
tidigare haft på bränslen några år har 
stannat av och höjningen i det nya 
avtalet är marginellt mot dagens pris.

Utredningen om en ny pannanläggning 
i Strömsund har påbörjats och kommer 
att fortsätta under året.

Nyttjad borgen:           40,5 mnkr
Beviljad borgen:          67 mnkr

Under föreningsstämman i april kommer 
Kommuninvest hantera förslag på ökning 
av insatskapital per mandatperiod samt 
upplösning av förlagslån. Kommunens 
insats idag ligger på högsta nivån, varför 
vi kan använda förlagslånet till första 
delen.

Den återinförda checkräkningskrediten 
har vi ännu inte behövt nyttja. 
Fullmäktige tog beslut om en 
upplåningsram på 25 mnkr i budget 
2020. Vi avvaktar nu att investeringarna 
tar fart under 2020 för att se när vi ev 
behöver upplåning.
Borgensåtagadet har under året ökat 
med drygt 27 mnkr, varav 26,8 mnkr är 
till bostadbolaget. 

Avkastningen för 2019 uppgick till 11,8 % 
efter förvaltningskostnader och skatt. 
Processen med att övergå till den 
gemensamma pensionsstiftelsen pågår, 
och ärendet ska behandlas av 
Länsstyrelsen. 

Överfört kapital:             193 mnkr
Värde per 2019-12-31:  249 mnkr
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Justering (signatur) 20 

Diarienummer 2020.55 

§ 31 Information Bokslut 2019 Strömsunds kommun 

Kommunens preliminära resultat visar plus 9,1 miljoner kronor.   

Efter förslag till balanskravsutredning uppgår årets balanskravsresultat till plus 9,0 
miljoner kronor. 

Verksamheterna, driften, har ett underskott på 13 miljoner kronor. 

Investeringarna uppgår till totalt 47 miljoner, var av bredband uppgår till 17 miljo-
ner kronor. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enlig upprättat förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av information om bokslut 2019. 

Beslut skickas till   

Ekonomi  
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Justering (signatur) 21 

Diarienummer 2020.65 

§ 32  Godkännande av bokslut 2019 kommunstyrelsen 

Redovisning lämnas över bokslut 2019 för kommunstyrelsens verksamheter, inkl. 
uppföljning av inriktnings- och effektmål. 

 

Bokslut 

  2019 

Kommunstyrelse 7 404 

Kommunstyrelse 5 202 

Kommunledningsförvaltning 3 386 

Teknik- och serviceförvaltning  -1 662 

Framtids- och utvecklingsförvaltning 478 

 
  

  Resultatpåv. 

Affärsverksamhet AVA bokslut 2019 

Avfall -519 

Vatten och avlopp 848 

Summa  329 

 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enlig upprättat förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner boksluten och uppföljning av inriktningsmålen 2019 
för alla verksamheter inom kommunstyrelsen. Bilaga  

Beslut skickas till   

Ekonomi  

  



 Uppföljning av inriktnings- och effektmål per december 2019 
 

 
Kommunfullmäktige har i juni 2018 fastställt övergripande mål för 2019: 
• Fortsatt god ekonomisk hushållning 
• Utvecklad samverkan med näringslivet 
• Attraktiv kommun med hög livskvalitet 
• Motverka ungdomsarbetslöshet 
• Utveckling av framtidens skola 
• Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och 

folkhälsofrågor 

• Insatser för klimatanpassning och 
miljöförbättringar 

• Utvecklad dialog med kommun-
invånarna 

• Integration av nya kommuninvånare 
• Ökad jämställdhet och tillgänglighet 

 
Kommunstyrelsen 
 

Kommunledningsförvaltningen 

Inriktningsmål 2019 Effektmål 2019 Resultat per december 2019 Nivå 
God service och 
tillgänglighet i 
kommunhuset. 

Strömsunds kommun ska 
tillhöra de 25 procent bästa 
kommunerna i riket när det 
gäller att få svar inom en 
arbetsdag på en enkel fråga 
via mejl. 

Kan inte redovisas, 
Strömsund deltog inte i årets 
servicemätning. 

 

Strömsunds kommun ska 
tillhöra de 25 procent bästa 
kommunerna i riket när det 
gäller att få svar direkt på en 
enkel fråga via telefon. 

Kan inte redovisas, 
Strömsund deltog inte i årets 
servicemätning. 

 

Strömsunds kommun ska 
tillhöra de 25 procent bästa 
kommunerna i riket när det 
kommer till upplevelsen av 
gott bemötande vid kontakt 
med kommunen per telefon. 

Kan inte redovisas, 
Strömsund deltog inte i årets 
servicemätning. 

 

Öka beläggningen på 
Strömsunds camping 
med två procent. 

En beläggning på 28 600 
gästnätter. 

Strömsunds camping hade 
under året 31 200 gästnätter. 

Uppfyllt 

 

  



Teknik- och serviceförvaltningen 

Inriktningsmål 2019 Effektmål 2019 Resultat per december 2019 Nivå 
Energiförbrukningen 
ska minska. 

Energiförbrukningen ska 
minska med fem procent 
inom VA-verksamheten 
jämfört med 2015. 

Energiförbrukningen har 
perioden januari till december 
2019 ökat jämfört med samma 
period 2015 med 6,4 procent. 
Jämfört med föregående år är 
ökningen 2,2 procent under 
samma period. 

Ej 
uppfyllt 

Analys och kommentar:  
Vi har sedan 2015 gjort många förbättringar i våra anläggningar vilket ofta 
medför mer utrusning som kräver mer energi. Vid utbyte av exempelvis 
pumpar och annan utrustning så tittar vi på om vi kan välja de som kräver 
mindre energi. 

Minskad lokalyta. Kommunens totala innehav 
av lokal- och bostadsyta skall 
inte överstiga 10 
kvm/innevånare. 

9,8 kvadratmeter per 
invånare. 

Uppfyllt 

 
 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Inriktningsmål 2019 Effektmål 2019 Resultat per december 2019 Nivå 
Alla flickor och 
pojkar inom 
gymnasieskolan ska 
klara kunskaps-
kraven. 

Den genomsnittliga betygs-
poängen totalt och för flickor 
respektive pojkar som av-
slutar sin utbildning på 
gymnasieskolan ska överstiga 
riksnivån. 

Målet är uppnått för flickor 
men inte för pojkar eller totalt. 

Delvis 
uppfyllt 

Analys och kommentar: 
Meritvärdet för alla avgångselever 2018/2019 var 13,5 (15,0 för flickorna 
och 12,6 för pojkarna). Motsvarande värde på riksnivån var 14,4 (15,0 för 
flickorna och 13,8 för pojkarna). 

 Andelen flickor och pojkar 
som uppnår gymnasie-
examen ska överstiga riks-
nivån. 

För läsåret 2018/2019 
uppnådde 98 procent av 
avgångseleverna på Hjalmar 
Strömerskolan gymnasie-
examen. Motsvarande värde 
på riksnivån var 90,4 procent. 

Uppfyllt 

 Andelen flickor och pojkar på 
introduktionsprogrammen 
som uppnår behörighet till 
nationella program senast det 
år de fyller 19 år ska 
kontinuerligt öka. 

De senaste tre läsåren har 
andelen elever som uppnår 
behörighet till nationellt 
program kontinuerligt ökat 
från 8 procent till 19 procent. 

Uppfyllt 
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Diarienummer 2020.60 

§ 33  Ansökan om marknadsföringsbidrag - Beaver Trap Trail 

Beaver Trap Trail har i en skrivelse ansökt om marknadsföringsbidrag om 20 000 
kronor. 

Norråker har en lång tradition med slädhundstävlingar i samarbete med 
Strömsunds kommun. Långdistansen är den del som utvecklats mer senaste åren 
tillsammans sida vid sida med medeldistanstävlingen. 

Kommunen har en ansträngd ekonomi. 

Underlag till beslut 

Ansökan  

Yrkande 

Ordföranden föreslår att Beaver Trap Trail beviljas 10 000 kronor i marknadsfö-
ringsbidrag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Beaver Trap Trail, beviljas 10 000 kronor i marknadsföringsbidrag. 
 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för marknadsföring 2020. 

Beslut skickas till   

Beaver Trap Trail 
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Diarienummer 2020.60 

§ 34  Initiativärende – revidering av kommunens kostpolicy 

Mats Gärd (C), Kerstin Engkvist (C) och Göran Espmark (C) har lämnat in ett Initia-
tivärende. 

”Kommunens kostpolicy är daterad 2017 och är nu i behov av revidering.  

Centerpartiet i Strömsunds kommun föreslår att en revidering av kommunens 
kostpolicy genomförs med fokus på tre områden. 

1. Matsvinn – minska matsvinnet och därmed matkostnaderna genom att arbeta 
mera strukturerat med förändrad organisering och ett nytt arbetssätt. 

2. Pedagogiska måltider – ger lugnare lunchmiljö för barnen samt minskar mat-
svinnet. 

3. Klimatpåverkan – matens råvaror väljs för att nå minimal klimatpåverkan.” 

Underlag till beslut 

Initiativärende 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att skickar ärendet till arbetsutskottet för beredning.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen skickar ärendet till arbetsutskottet för beredning. 
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 § 35 Delegationsbeslut   

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 12-29 

Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.    
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§ 36 Delgivningar    

a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 

Budget 2020   300 000:-   

Kvarstår   300 000:-  

b)    Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i 
kommunstyrelsens utvecklingspott: 

Budget 2020    1 000 000:- 

Bygdens intresseförening 2019, KS § 209/2019      -120 000:-  

Kvarstår          880 000:- 

c) Miljö- och byggnämnden - § 2 Slutredovisning av miljö- och byggnämndens in-
terna kontrollplan för år 2019 

d)  Miljö- och byggnämnden - § 3 Årsredovisning av miljö- och byggnämndens 
budget för år2019 samt slutredovisning av inriktningsmål för år 2019 

d)  Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020 

e)  Jämtland Härjedalen Turism - Gästundersökning sommaren 2019 

f)  Protokoll från styrelsemöte med Jämtlandsvärme AB den 16 januari 2020 

g)  Yttrande - Inspel till strandskyddsutredningen (M2019:01) från Strömsunds 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
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  § 24 §            §             
Nr Namn Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
 Ledamot          

1 Susanne Hansson (s) X                  

2 Göran Bergström (s)     X              

3 Rebecca Sjöstedt (s) X                  

4 Bertil Johansson (s)     X              

5 Gudrun Hansson (s) X                  

6 Bengt Åke Persson (s) X                  

7 Sara Edvardsson (s) X                  

8 Peter Frost (v)                   

9 Mats Gärd (c)   X                

10 Kerstin Engkvist (c)   X                

11 Göran Espmark (c)   X                

12 Simon Högberg (m)   X                

13 Håkan Espmark (m)   X                

14 Göran Edman (rd)     X              

15 Veronica Berglund (sd)                   

 Ersättare          

1 Jimmy Gustafsson (s)                   

2 Gudrun Andreasson (s)                   

3 Bertil Forsmark (s)                   

4 Inga Maj Persson (s)                   

5 Roger Kristofersson (s)                   

6 Desirée Edin (s)                   

7 Oscar Hammar (s)                   

8 Kerstin Sjöberg (v)     X              

9 Marita Granqvist (c)                    

10 Lars Lindberg (c)                    

11 Nils-Bengt Nilsson (c)                   

12 Jan Olof Olofsson (m)                   

13 Marian Stranne (m)                   

14 Anders Bryntesson (rd)                   

15 Steve Svensson (sd)   X                

  5 6 4                         
               
  Protokollsjusterare 
 
  Ordförande ............................................…… ............................................……….. 

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