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Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020 

Sammanträdets plats och tid 

Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.30 – 16.00 

Beslutande 

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

Övriga närvarande 

Viktor Sjödin, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Ingela Sonidsson, kommunledningsförvaltningen, §§ 13-14 
Anette Bergqvist, kommunledningsförvaltningen, §§ 13-14 
Karin Stierna, teknik- och serviceförvaltningen, § 15  
Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, §§ 15, 23 
Jörgen Jönsson, teknik- och serviceförvaltningen, §§ 15, 23 
Lars Thorin, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, §§ 15, 23 
Gudrun Öjbrandt,  vård- och socialförvaltningens, §§ 15, 23 
Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, §§ 15-16 
Erica Wiik, kommunledningsförvaltningen, §§ 15-16 

Justerare 

Mats Gärd utses att justera protokollet, paragraf 12-29. Justeringen sker på kommunkontoret i Ström-
sund tisdagen den 18 februari 2020.  

Underskrifter 

 

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

Susanne Hansson, ordförande 

 

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

Mats Gärd, justerare 

 

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

Viktor Sjödin, sekreterare  

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat och kommunfullmäktige publicerar det på kommunens webbplats under perioden Tisda-
gen 18 februari 2020 till onsdag 11 mars 2020. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund. 

 

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

Viktor Sjödin, sekreterare 
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Justering (signatur) 2 

 § 12  Ändringar i föredragningslistan 

 

Följande ärende läggs till i föredragningslistan:  

 Ansökan om ekonomiskt stöd för länsbygderådets deltagande vid Lands-
bygdsriksdagen 2020 
 

 Motion - Förskolebrevet på kommunens förskolor 
 

 Svar på skrivelse från Hillsands byalag och Hillsands Vatten- och avlopps-
förening   

Följande ärende tas bort från föredragningslistan:  

 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Föredragningslistan godkänns 
_____ 
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Justering (signatur) 3 

§ 13 Information om personalfrågor 

Ingela Sonidsson HR-chef informerar om upphandling av företagshälsovården för 
Strömsunds kommun.  

Upphandlingen innefattar bland annat hälso- arbetsmiljö och livsstilsundersök-
ning, hjärt- och lungräddning och ergonomi. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
_____ 
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Justering (signatur) 4 

§ 14 Information om bemanningen  

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

382 personer anställdes via Bemanningen 2019. 47 av dessa är pensionärer som 
vill gå in och jobba extra. 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 APT 
för vikarier och rutiner kring rehab för timanställda.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
_____ 
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Justering (signatur) 5 

§ 15 Information om strategisk lokalförsörjning 

Karin Stierna fastighetsingenjör redovisar olika förslag om lokalförsörjningen för 
grundskolan i Strömsunds tätort. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
_____ 
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Justering (signatur) 6 

§ 16 Information om verksamhetsresultat 2019 och preliminärt resul-
tat 2019 

Veronica Hjorter Stenklyft ekonomicef och Erica Wiik ekonom redovisar resultat 
för de olika nämnderna.  

Socialnämnden, barn-, kultur- och utbildningsnämnden och närvårdsnämnden är 
nämnderna som går minus. 

Kommunstyrelsen gör ett överskott ca 7,5 miljoner kronor.   

Totalt är underskottet för verksamheterna ca 13 miljoner kronor.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
_____ 
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Justering (signatur) 7 

§ 17 budgetförutsättningar för 2021 

Veronica Hjorter Stenklyft ekonomicef redovisar budgetförutsättningar för 2021.  

Skatteintäkter och statsbidrag ökar med ca 1% medan uppräkning av verksamhets-
kostnader ligger på ca 2,8%.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
_____ 
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Justering (signatur) 8 

Diarienummer 2020.20 

§ 18 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. 

Yrkande 

*Susanne Hansson (S) yrkar enligt alternativ 1, att remissinstanserna ska bestå av 
en från majoriteten och en från oppositionen, Övre flåsjöbygden är remissinstans 
för delar av Strömsundsfonderna och Tillväxt Frostviken är remissinstans för Frost-
vikenfonderna 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

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

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

3. Övre flåsjöbygden är remissinstans för delar av Strömsundsfonderna. 
 

4. Tillväxt Frostviken är remissinstans för Frostvikenfonderna 
_____ 
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Justering (signatur) 9 

Diarienummer 2020.22 

§ 19 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. 

Svaret ska registreras i webbformulär på vattenmyndigheternas hemsida.  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna rapport enligt bilaga 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna rapport. 
_____ 
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Justering (signatur) 10 

Diarienummer 2020.25 

§ 20 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 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktigebeslut  

Reglemente för krisledningsnämnden antas. 
_____ 
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Justering (signatur) 11 

Diarienummer 2020.28 

§ 21 Ansökan om marknadsföringsbidrag till Tåsjödalen Classic Ski 

Tåsjö IF anordnar för nionde året i rad långlopp på längdskidor i Tåsjödalen med 
start och mål på Tåsjöberget. Loppet är seedningsgrundade för Vasaloppet och in-
går för åttonde året som en deltävling i Jemtland Ski Tour. 

Yrkande 

Susanne Hansson (s) yrkar att Tåsjödalen Classic Ski beviljas 7 500 kronor i mark-
nadsföringsbidrag. 

Arbetsutskottets beslut   

1. Tåsjödalen Classic Ski, beviljas 7 500 kronor i marknadsföringsbidrag.    

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för marknadsföring 2020.  
_____ 
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Justering (signatur) 12 

Diarienummer 2018.427 

§ 22 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. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget avslås.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktigebeslut  

Medborgarförslaget avslås.  
_____ 
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Justering (signatur) 13 

Diarienummer 2020.35 

§ 23 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. 

Yrkande 

Susanne Hansson (S) Produktionsköket i Backe flyttas till Hotings produktionskök    

Simon Högberg (M) yrkar att matproduktionen i Backe ska upphandlas.  

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkade mot Simon Högbergs yrkande och 
finner bifall till eget yrkande.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Produktionsköket i Backe flyttas till Hotings produktionskök.    

Reservation 

Simon Högberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

_____ 
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Justering (signatur) 14 

Diarienummer 2020.1 

§ 24 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.  

Yrkande 

Ordföranden föreslår att ansökningarna tillstyrks och avstyrks enligt bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Ansökningarna tillstyrks och avstyrks enligt bilaga. 
_____ 
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Justering (signatur) 15 

Diarienummer 2020.30 

§ 25 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 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att avstängningen fastställs under tiden 27 januari – 7 febru-
ari 2020. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen fastställer avstängningen under tiden 27 januari – 7 februari 
2020. 
_____ 
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Justering (signatur) 16 

Diarienummer 2020.37 

§ 26 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. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att Hela Sverige ska leva Jämtlands län erhåller 10 000 kro-
nor i bidrag för finansiering av en persons deltagande från Strömsunds kommun i 
Landsbygdsriksdagen 2020 och att medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen vill ha en rapport från mötet. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

1. Hela Sverige ska leva Jämtlands län erhåller 10 000 kronor bidrag för finansie-
ring av en persons deltagande från Strömsunds kommun i Landsbygdsriksda-
gen 2020.  
 

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

3. Kommunstyrelsen vill ha en rapport från mötet. 

_____ 
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Justering (signatur) 17 

Diarienummer 2019.88 

§ 27 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.  

Yrkande 

Susannes Hansson (S) yrkar att förslag till yttrande kompletteras med hur barn-, 
kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar för att förebygga sexuella övergrepp 
mot barn 

Arbetsutskottets beslut 

Förslag till yttrande kompletteras med hur barn-, kultur- och utbildningsförvalt-
ningen arbetar för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. 
_____ 
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Justering (signatur) 18 

Diarienummer 2020.36 

§ 28 Svar på skrivelse från Hillsands byalag och Hillsands Vatten- och 
avloppsförening. 

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. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Yttrande avges enligt upprättat förslag. 
_____ 
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Justering (signatur) 19 

§ 29 Delgivningar  

1. Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner   
 
Cirkulär 20.04 - Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivar-
version av läkarintyg efter dag 14 
 
Cirkulär 20.02 - Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020 
 
Cirkulär 20.05 - Ett starkare skydd för välfärdssystemen  
 
Cirkulär 20.07 – Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller 

pandemiutbrott 
 
Cirkulär 20.07 – Intern ränta 2021 
 

2. SKR - Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet 
med den äldre i fokus 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
_____ 
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