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Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 31 mars 2020 

Sammanträdets plats och tid 

Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.15 – 14.00 

Beslutande 

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

Övriga närvarande 

Se nästa sida. 

Justerare 

Mats Gärd utses att justera protokollet, paragraf 37-57. Justeringen sker på kommun-
kontoret i Strömsund torsdagen den 2 april 2020.  

Underskrifter 

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

Susanne Hansson, ordförande 

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

Viktor Sjödin, sekreterare 

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

Mats Gärd, justerare 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat och kommunstyrelsen publicerar det på kommunens webbplats under perioden 
torsdagen 2 april 2020 till fredag 24 april 2020. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund. 



     

 

Övriga närvarande 

Viktor Sjödin, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Anders Bergman, miljö- och byggavdelningen, § 40 
Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 40 (via länk) 
Nina Ström,  teknik- och serviceförvaltningen, § 40 (via länk) 
Ann-Louise Hansson, kommunledningsförvaltningen, §§ 40, 51 (via länk) 
Lars Thorin, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, § 49 
Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 52 (via länk) 
Erika Wiik, kommunledningsförvaltningen, § 52 
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§ 37 Ändringar i föredragningslistan 

Följande ärende läggs till i föredragningslistan:  

 Initiativärende - Underlättnader för företagare under Corona-viruset 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan godkänns. 
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§ 38 Kommunstyrelsens ordförande informerar 

26 februari - Möte med statsråden; Jennie Nilsson, landsbygdsminister, Anna Ek-
ström, utbildningsminister, Malin Quick Oljelund, politiskt sakkunnig till Lena 
Micko, civilminister, Klas-Herman Lundgren, politiskt sakkunnig till Matilda Ern-
krans, minister för högre utbildning. Dialog kring glesbygdskommunernas förut-
sättningar, kompetensförsörjning, utbyggnad av fibernät, fjärrundervisning i flera 
ämnen, satsning på distansutbildning, hänsyn till glesbygdens behov m m. 

27 februari - Statsministern på besök i länet. Till minne av Olof Palme. 

28 februari - Strukturanalys- och infrastrukturdag. Hur ska länet utvecklas? Hur rör 
sig människor över kommungränser? Var jobbar folk och var bor de? Var går strå-
ken av stor betydelse i vårt län? Förutom Östersund-Åre-Krokom är det nord-syd-
liga stråket längs E45 och Inlandsbanan ett mycket viktigt stråk. 

10 mars - Bredbandslyftet – arbetet fortsätter med en strategi för ökad utbyggnad 
av fibernätet i kommunen. 

11 mars - Möte med Trafikverket angående belysning längs Havsnäsvägen. 

13 mars -  Första mötet angående Coronasmittan. 

18 mars - Möte med landshövdingen och länets kommunstyrelseordföranden an-
gående Coronasmittan. 

19 mars - första Coronamöte med kommunens krisledningsgrupp. Kommer ske två 
gånger per vecka.  

20 mars - Telefonmöte finansministern angående första krispaketet till följd av Co-
ronasmittan. 

23 mars - Centrala samverkansgruppen träffades angående personalpåverkan till 
följd av Coronasmittan. 

25 mars - Möte med landshövdingen och länets kommunstyrelseordföranden an-
gående Coronasmittan. 

30 mars - Möte med Primärkommunala- och Regionala samverkansrådet med fo-
kus på Coronasmittan i länet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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Diarienummer 2020.135 

§ 39 Uppsiktsplikter under våren 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen skjuter på uppsiktsplikterna för nämn-
derna närvård Frostviken, miljö- och byggnämnden och socialnämnden som flyttas 
till hösten.   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen skjuter på uppsiktsplikterna för nämnderna närvård Frostviken, 
miljö- och byggnämnden och socialnämnden som flyttas till hösten.    
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§ 40 Information om Corona 

Anders Bergman stabschef informerar om hur staben arbetar. Staben började sitt 
arbete den 23 mars och består av ca 20 personer. Uppgiften är att stötta krisled-
ningsgruppen och målet är att minska risken för smittspridning. Andra sekundära 
mål är minska påverkan på människors liv och hälsa, upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet och bidra till minskad oro 

Nina Ström säkerhetssamordnare informerar om lägesbilden till dagens datum. 86 
smittade i Jämtlands län. Åre och Östersund har allmän smittspridning. Riskgrup-
per är personer över 70 år och personer med nedsatt immunförsvar. Bland de 
smittade är män överrepresenterade. Toppen av antalet smittade bedöms till 
vecka 18-19. Då kan i värsta fall 40 procent av ordinarie personal vara borta från 
kommunens verksamheter.   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och informationen   
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Diarienummer 2020/107 

§ 41 Delegation till arbetsutskottet med anledning av Coronaviruset 

Med anledning av Coronaviruset kan det uppstå behov av snabba politiska beslut i 
syfte att minska smittspridningen, minska påverkan på människors liv och hälsa, 
upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt bidra till minskad oro. Genom att de-
legera beslutsfattandet till arbetsutskottet kan beslutsprocessen skyndas på och 
åtgärder sättas in snabbare. 

Underlag till beslut 

Initiativärende 

Yrkande  

Ordföranden föreslår enligt initiativärendes förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut av brådskande ka-
raktär i syfte att minska smittspridningen, minska påverkan på människors liv och 
hälsa, upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt bidra till minskad oro till följd 
av Coronaviruset Covid-19. 

Reservation  
Steve Stevensson (SD) och Göran Edman (RD) reserverar sig mot beslutet 
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Diarienummer 2020.34 

§ 42 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2020

Kommunfullmäktige har fastställt ett reglemente för kommunens interna kontroll. 
Varje styrelse och nämnd har skyldighet att inom sitt verksamhetsområde se till 
att den interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig. Under året har verk-
samhetscontrollern och det interna kvalitetsnätverket arbetat med att revidera 
handboken för internkontrollen samt föra ut informationen till politiker och för-
valtningscheferna.  

Förvaltningarna inom kommunstyrelsens verksamhetsområden har tagit fram 
egna internkontrollplaner för respektive verksamhet. Dessa har sedan samman-
ställts till ett förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen. Redovisningarna 
kommer att ske skriftligt två gånger per år.  

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 36/2020 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer bifogat förslag till internkontrollplan. Bilaga 

Beslut skickas till 

Förvaltningarna  



Internkontrollplan   Kommunstyrelsen 
År: 2020     

Process /rutin/system  Kontrollmoment  Rapporterings-
ansvarig  

Rapporterings-
tillfälle 

 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 
Klagomålshantering Granskning av klagomålshanteringsrutinens 

efterlevnad 
Förvaltningschef KSAU den 3/11 

Handlingsplan Näringsliv och 
utveckling 

Uppföljning av inriktningsmål/handlingsplan 
utifrån nya organisatoriska förutsättningar 

Förvaltningschef KSAU den 3/11 

Vindkraftsteknikerutbildning Klarlägga förutsättningar för framtida intag Förvaltningschef KSAU den 5/5 
KSAU den 3/11 

Start av anläggningsinriktning på Bygg- 
och anläggningsprogrammet 

Uppföljning av förberedelsearbete, antagning och 
ekonomiska effekter 

Förvaltningschef KSAU den 3/11 

 
Kommunledningsförvaltningen 
 
Sjukskrivningar Uppföljning av antalet sjukskrivningar HR-chef KSAU den 5/5 

KSAU den 3/11 
Friskvård Uppföljning av nyttjandet av friskvårdsbidraget HR-chef KSAU den 5/5 

KSAU den 3/11 
ESF projekt Kasam 2.0  Redovisning av arbetet i projektet HR-chef KSAU den 5/5 

KSAU den 3/11 
 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Avtalsuppföljning Följer vi  avtalen Förvaltningschef KSAU den 5/5 

KSAU den 3/11 

Underhåll av fastigheter och lokaler Redovisning av underhåll Förvaltningschef KSAU den 5/5 
KSAU den 3/11 

Fastigheter Uppföljning av nya hyresmodellen Förvaltningschef KSAU den 5/5 
KSAU den 3/11 



Internkontrollplan   Kommunstyrelsen 
År: 2020     

Process /rutin/system  Kontrollmoment  Rapporterings-
ansvarig  

Rapporterings-
tillfälle 

Färdtjänst Uppföljning av antal tillstånd, resande och 
resemönster 

Förvaltningschef KSAU den 5/5 
KSAU den 3/11 

Uppföljning av IT-säkerhet Externa konsulter, test av återläsning/backup Förvaltningschef KSAU den 3/11 

Kost Uppföljning nöjdhet med maten som levereras till 
kommunens verksamheter både interna och 
externa utförare. 

Förvaltningschef KSAU den 5/5 
KSAU den 3/11 

 
Kommunstyrelsen, uppsiktsplikt 
 
Uppföljning  och utvärdering av 
nämndernas internkontrollplaner 

Sammanställning av utvärdering nämndernas 
internkontrollplan 

Kanslisekreterare En gång per år  
KSAU den 5/5 
 

Praktikplatser, extratjänster etc Redovisning av antalet  Arbetsmarknads-
enheten 

KSAU den 5/5 
KSAU den 3/11 
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Diarienummer 2020.69 

§ 43 Beslut om bidrag 2020 från intresseföreningen Flåsjöbygdens 
Vindkraftfond 

Styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraftfond har vid sitt sammanträde den 5 februari 
2020 behandlat de bidragsansökningar som inkommit per den 31 december 2019. 
Fonden hade vid månadsskiftet januari/februari möjlighet att fördela 757 828 kr 
till ansökta objekt. 

Beviljade bidrag 

Lövberga skoterklubb, snöskoter.  122 000 kr 

Järilvattnets byförening, grillkåta. 160 000 kr 

Alanäsets byförening, golvmatta samt isolering till vind 51 015 kr 

Havsnäsbygdens skoterklubb, verktyg, elverk, skotertillbehör mm.l. 45 000 kr 

Järvsands byalag, vedbod/förråd.  60 000 kr 

Järvsands byalag, marknadsbord samt elutrustning. 70 000 kr 

Respektive förening, reservdelar till hjärtstartare.  25 000 kr 

Havsnäs bygdeförening, översyn av elsystem i bystuga.  40 000 kr 

Östra Havsnäs byförening, förrådsbyggnad.  100 000 kr 

Summa 673 015 kr 

Kommunen ska enligt överenskommelsen med vindkraftbolaget granska om fat-
tade beslut om bidrag är i enlighet med fondens syfte och intresseföreningens 
stadgar. Kommunstyrelsen ges nu tillfälle att uttala sig om besluten om bidrag föl-
jer överenskommelsen från 2008 och intresseföreningens stadgar från 2010. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 39/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraftfond vid 
fördelningen av bidrag följt upprättade stadgar och den överenskommelse som 
träffats mellan kommunen och vindkraftbolaget. 
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Diarienummer 2020. 78 

§ 44 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 
inom gymnasieskolan 2019 

Enligt 3 kap. 10 § PSL (Patientsäkerhetslagen) ska vårdgivaren senast den 1 mars 
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur patient-
säkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som 
har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 43/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av Patientsäkerhetsberättelsen 2019. 

Beslut skickas till   

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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Diarienummer 2020. 76  

§ 45 Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats (EMI) inom 
gymnasieskolan 

Kommunstyrelsen, som vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bed-rivs inom 
elevhälsan på gymnasieskolan, ska utse en verksamhetschef som har det samlade 
verksamhetsansvaret. Om verksamhetschefen saknar medicinsk kompetens ska 
ledningsuppgifter som kräver medicinsk kompetens skriftligen överlåtas till behö-
rig person. 

Chefen för Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att nuvarande medi-
cinskt ledningsansvariga person (MLA) för elevhälsan inom gymnasieskolan utses 
till verksamhetschef. Därmed kan funktionen medicinskt ledningsansvarig tas bort. 
Verksamhetschefens uppdrag kan genomföras inom samma tjänsteomfattning 
som nuvarande MLA-funktion. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 41/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse nuvarande medicinskt ledningsansvariga per-
son till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats inom gymnasieskolan 

Beslut skickas till   

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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Diarienummer 2020. 77 

§ 46 Plan för samhällsorientering för nyanlända 

Kommunen har skyldighet att erbjuda samhällsorientering för vissa ny-anlända en-
ligt lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invand-rare (2013:156) och 
förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2010:1138). 

Kommunen ska också ha en plan för samhällsorienteringen. 

Från och med 1 februari 2020 utökades omfattningen från 60 timmar till 100 tim-
mar.  

I den föreslagna planen har tagit hänsyn till den utökade omfattningen och för-
stärkt delarna som handlar om rådande normer och värderingar i Sverige t.ex. 
jämlikhet, individuella rättigheter och skyldigheter, jämställdhet mellan kvinnor 
och män och barns rättigheter. Användningen av digitala tjänster och andra delar i 
den digitala utvecklingen har också utökats. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 42/2020 

 Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till plan för samhällsorienteringen för nyanlända. 
Bilaga 

Beslut skickas till   

Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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Plan för samhällsorientering för nyanlända 

1. Bakgrund 

Enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 
(2013:156) samt förordningen om samhällsorientering för vissa nyan-
lända invandrare (2010:1138) är kommunen skyldig att erbjuda sam-
hällsorientering för nyanlända med uppehållstillstånd. Enligt förord-
ningen är kommunen också skyldig att ha en plan för samhällsoriente-
ringen.  
 
2. Syfte 

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta de nyanländas eta-
blering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en 
grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för 
fortsatt kunskapsinhämtande. 
 
3. Mål 

Målet med samhällsorienteringen ska vara att deltagarna utvecklar 
kunskap om  
• de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska vär-

deringarna  
• den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt 
• hur samhället är organiserat 
• praktiskt vardagsliv 

 
4. Omfattning och innehåll 

Samhällsorienteringen omfattar 100 timmar. Vid behov erbjuds en för-
djupning om totalt 20 timmar inom områdena hälsa och vardagsdata.  

 
Innehållet i utbildningen följer de åtta delar som regeringen fastslagit i 
förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända in-
vandrare:  
 
1. Att komma till Sverige  
Avsnittet behandlar migrations- och etableringsprocessen, arbetets och 
språkets betydelse, Sveriges historia samt traditioner och högtider i 
Sverige. 
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2. Att bo i Sverige  
Här behandlas arbetsmarknad, bosättningsmönster, näringslivsstruktur 
och infrastruktur, vardagliga och praktiska boendefrågor, vad det inne-
bär att vara hyresgäst, Sveriges, länets och kommunens geografi och de-
mografi, miljö-, natur och ekologisk hållbarhet, hur kommunen funge-
rar och hur man hanterar sin ekonomi, digitala tjänster t.ex. aktivitets-
rapportering på Arbetsförmedlingens hemsida och e-legitimation. 
3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige 
Avsnitt behandlar utbildningsmöjligheter, vuxenutbildning och villkor 
för studerande, validering, arbetsmarknaden och den svenska arbets-
marknadsmodellen, söka arbete, skriva CV, anställningsintervju, arbeta, 
starta och driva företag, skatt och deklaration, socialförsäkringar och 
arbetslöshetsförsäkringen, fritid samt kultur och föreningsliv.  
4. Individens rättigheter och skyldigheter  
Här behandlas rådande normer och värderingar i Sverige t.ex. jämlik-
het, individuella rättigheter och skyldigheter, jämställdhet mellan kvin-
nor och män och ett tydligt värnande om barns rättigheter.  
5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige  
Avsnittet behandlar svensk lagstiftning om äktenskap och samboförhål-
landen, att vänta och föda barn, föräldraförsäkringen, delar av föräldra-
balken, barns rättigheter, delar av skollagen och socialtjänstlagen, för-
väntningar på barn och föräldrar inom förskola, fritidshem och skola.  
6. Att påverka i Sverige  
Här behandlas det demokratiska systemet i Sverige, demokratins ut-
veckling och framväxt, grundlagar, politiska idéer och partier och rätts-
väsendets struktur. 
7. Att vårda sin hälsa i Sverige  
Avsnittet handlar om vad hälsa är, alkohol, narkotika och tobak, hälso- 
och sjukvård i Sverige, tandvård samt egenvård. 
8. Att åldras i Sverige  
Avsnittet handlar om att bli äldre, pensioner, äldreomsorg, när någon 
avlider och arvsregler i Sverige.  

 
Fördjupningen inom  
• hälsa behandlar egenvård, kost och motion, stress och sömn och 

olika yrkeskategorier inom vården 
• vardagsdata behandlar mejl och enklare dokumenthantering  
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5. Genomförande 

Samhällsorienteringen utförs av befintlig personal i Framtid- och ut-
vecklingsförvaltningen samt tolkar/språkstöd som anställs utifrån del-
tagarnas sammansättning. Gästföreläsare från polisen och socialtjänsten 
medverkar också i genomförandet. Utbildningsmaterialet bygger på det 
nationellt utformade läromedlet, Boken ”Om Sverige”, som även finns 
att tillgå på deltagarens hemspråk. Lokala anpassningar av materialet 
görs kontinuerligt.  

 
Samhällsorienteringen påbörjas så snart som möjligt efter det att den 
nyanlände har folkbokförts i kommunen och ska normalt vara avslutad 
inom ett år. Kursen kan kombineras med arbete, studier eller andra ak-
tiviteter för att påskynda etableringen i arbetslivet. Kommunen arbetar 
aktivt för att nå de nyanlända som har rätt till samhällsorientering och 
motivera dem att delta i detta. Det görs genom information hos flyk-
tingmottagningen, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, svenska för in-
vandrare, studie- och yrkesvägledare samt via kommunens hemsida. 
Kommunens skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år 
efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.  

 
Kurserna i samhällsorientering startar varje termin. Utbildningen ge-
nomförs både på lätt svenska och på deltagarna hemspråk med hjälp av 
tolkar/språkstöd.  

 
6. Intyg 

Efter avslutad kurs utfärdas ett deltagarintyg där omfattning och inne-
håll framgår. För personer som deltagit vid alla kurstillfällen utfärdas 
även ett diplom.  

 
 

7. Utvärdering 

Samhällsorienteringen följs upp vid varje kurs slut genom att delta-
garna utvärderar utbildningen.  
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Diarienummer 2020. 79 

§ 47 Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för 
ServaNet AB 

Med anledning av att Bergs Tingslags Elektriska AB (Berg) har för avsikt att avyttra 
sina aktier i ServaNet AB måste bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal re-
videras. 

Härnösand Energi & Miljö AB (Härnösand), Sundsvall Elnät AB (Sundsvall), Timrå 
kommun (Timrå) och Ånge kommun (Ånge) har förklarat sig vara villiga att köpa 
Bergs aktier i ServaNet i samband med hembudsförfarandet. Strömsund kommun 
(Strömsund) och Ragunda kommun (Ragunda) har framfört att de ej önskar för-
värva ytterligare aktier i bolaget. 

Vid hembudet ska Bergs aktier fördelas i proportion till nuvarande ägarandelar i 
bolaget. 

Underlag till beslut 

Skrivelse från Servanet AB 
Tjänsteskrivelse 
AU § 44/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bolagsordning för Servanet AB fastställs.  

2. Ägardirektiv för Servanet AB fastställs.  

3. Aktieägaravtal för Servanet AB fastställs.  
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Diarienummer 2020.80 

§ 48 Uppförandekod för förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med gruppledarna för arbetat 
fram en uppförandekod för förtroendevalda.  

Förtroendevalda i Strömsunds kommun förvaltar ett mycket värdefullt förtroende-
kapital som är en grund för vår demokrati.  

En ledamot måste ibland göra svåra etiska överväganden och vara medveten om 
att ett agerande kan bli föremål för granskning. Vissa ageranden kan visserligen 
vara lagliga men av andra, ändå komma att kunna betraktas som oetiska eller 
olämpliga.  

Ett sätt att förhålla sig till detta är att i förväg ställa sig frågan om ett visst age-
rande skulle riskera att skada medborgarnas förtroende. 

Uppförandekoden gäller för samtliga förtroendevalda i Strömsunds kommun, såväl 
ordinarie ledamöter som ersättare. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 45/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Uppförandekod för förtroendevalda i fullmäktige, nämnder, styrelser och bolag i 
Strömsunds kommun antas 
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Diarienummer 2020.81 

§ 49 Skolskjutsreglemente 

Under hösten har en grupp med representanter från kommunerna tillsammans 
med Länstrafiken tagit fram gemensamma riktlinjer för skolskjuts i hela länet. 
Gruppen består av skolskjutshandläggare från fyra kommuner och övriga kommu-
ner har under arbetet varit remissinstanser och fått tycka till om reglementet. 

För Strömsunds kommuns del så är det någon enstaka förändringar mot tidigare 
regelverk. Den största förändringen är att elever i årskurs 7-9 måste ha 4 km för 
att ha rätt till skolskjuts istället för som tidigare 3 km. Vid en genomgång i novem-
ber månad så var det 10-11 elever som hamnar utanför gränsen för skolskjuts uti-
från 4 km regeln. En del av dessa elever kan kanske ändå få åka med i skolskjuts-
turen om det finns plats i det fordon som entreprenören har avsatt på den 
sträckan det gäller.  Det finns också några nya punkter i reglementet som vi inte 
har haft reglerat tidigare t ex tillfällig rätt till skolskjuts vid skada eller sjukdom och 
särskilda regler för skolskjuts under vinterveckorna. 

När det gäller farlig skolväg som avsaknad av trottoarer, ingen belysning, tung tra-
fik mm så gäller samma regler som tidigare. Varje ansökan om dispens/överkla-
gande om rätten till skolskjuts kommer att prövas av vår skolskjutshandläggare 
inom BKU. Till sin hjälp har han handläggarna i övriga kommuner så att vi ska han-
tera dispensansökningar på ett likvärdigt sätt i länet. 

Underlag till beslut 

BKU § 5/2020 
AU § 46/2020 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Skolskjutsreglemente i Jämtlands län antas.  
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Diarienummer 2020. 82 

§ 50 Uppräkning av taxan för renhållning 

AVA-enheten kommer att få ökade kostnader för förbränning av hushållsav-fall 
under 2020. Ny upphandling är slutförd och resultatet visar att våra kostnader för 
förbränningen ökar med ca 850 tkr per år från och med juni 2020. I denna kostnad 
ingår även skatten på förbränning som införs från och med 1 april 2020. Denna 
kostnadsökning innebär att taxan för grundavgiften föreslås höjas med 14 procent 
från och med 1 maj 2020.  

Taxan för mottagning av osorterat avfall från hushåll på ÅVC föreslås höjas med 14 
procent eftersom detta avfall, efter sortering, skickas till förbränning. Taxan för 
tryckimpregnerat trä som tas emot från hushåll på ÅVC föreslås höjas med 14 pro-
cent från 1 maj 2020 eftersom även detta avfall skickas till förbränning. Taxan för 
betalsopsäckar föreslås uppräknas till 70 kr/säck inklusive moms från dagens 45 
kr/säck från 1 maj 2020. En ny tjänst, turist-sopsäck, införs från och med 1 maj 
2020 och priset för dessa säckar föreslås vara 70 kr/säck inklusive moms. 

En större översyn av renhållningstaxan kommer att göras i samband med införan-
det av matavfallinsamling.  

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 47/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att taxan för grundavgift för renhållning höjs med 14% från och med 
1 maj 2020 och att ÅVC-taxan för osorterat avfall från hushåll och 
tryckimpregnerat trä som går till förbränning höjs med 14% från 1 
maj 2020 på grund av de ökade kostnaderna. 

 
2. Att taxan för betalsopsäckar höjs till 70 kr/säck inklusive moms från 

och med 1 maj 2020 och att en ny tjänst, turistsopsäck, införs och 
taxan sätts till 70 kr/säck inklusive moms från och med 1 maj 2020. 
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Diarienummer 2020. 88 

§ 51 Fiberutbyggnad i övre Tåsjödalen   

Det har inkommit en skrivelse daterad 2020-02-19, från Västertåsjö Fiber-förening 
som framför önskemål att överta kommunens kanalisation (tomt rör) i Norråker 
för att använda den som en del i planerad fiberutbyggnad. Ett övertagande skulle 
innebära att kommunens läglighetsinvestering som genomfördes 2017/2018, 
skulle komma bygden till del. Fibernätet i området skulle bli utbyggt i fiberför-
eningens regi, utan ytterligare kommunal investering. 

Det är stora investeringar som kvarstår innan nätet är färdigbyggt, och Västertåsjö 
fiberförening gör bedömningen att de även fortsättningsvis behöver ha rådighet 
över hela den lokala infrastrukturen för föreningen även fortsättningsvis ska kunna 
fungera på ett bra sätt.  

För fiberföreningen är det nödvändigt och en förutsättning att äga kanalisationen, 
annars kan en tredje etapp av utbyggnad med anslutning av ett 90-tal hushåll inte 
genomföras. Västertåsjö fiberförening föreslår ett övertagande över tid där före-
ningens motprestation blir att bygga ut fibernätet, ansluta kunderna, ansvara för 
investeringen samt ta fortsatt ansvar för drift och underhåll av nätet i egenskap av 
nätägare.  

Planerad utbyggnad av etapp tre skulle bidra till att komma närmare må-len i den 
kommunala bredbandsstrategin och att fler medborgare och företag blir anslutna 
till fast bredband och stabil uppkoppling. Påbörjad kommunal investering skulle 
färdigställas av Västertåsjö Fiberförening utan ytterligare kommunal investering. 
En utbyggnad skapa förutsättningar för att kunna ta del av digitala tjänster och 
den digitala infrastrukturen skulle framtidssäkras samtidigt som det skapar grund-
förutsättningar för framtida digitalisering av kommunala välfärdstjänster. På 
längre sikt kan det även bli aktuellt med fortsatt utbyggnad av en fjärde etapp i 
dalgången. 

Ärendet har tidigare varit upp till beslut i kommunstyrelsen, § 12/2020-01-28, med 
muntligt tillägg att inriktningen ska vara upplåtelse, ej överlåtelse. Det är i dagslä-
get inte är möjligt att nå en överenskommelse med föreningen med uttalad inrikt-
ning för uppdraget, vilket är anledningen till att frågan lyfts ännu en gång.  

Kommunen har flera olika roller kopplad till fiberutbyggnaden. Förutom rollen 
som markägare och nätägare kan kommunen även verka för att även de orter där 
marknadens intresse är lågt, får tillgång till fiber. Ett sätt kan vara att kommunen 
stöttar ideella krafter med ambition att bygga ut fibernät genom att uppmuntra 
och skapa förutsättningar för lokala initiativ där sådana finns.  
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§ 51 fortsättning 

Kommunen har även nergrävd kanalisation i Jansjö och Fyrån som inte färdigställts 
eller tagits i bruk. Ett beslut att träffa överenskommelse med lokal fiberförening 
om övertagande över tid i kombination med motprestation att färdigställa nätet, 
kan eventuellt ses som prejudicerande för ovan nämnda kanalisationer som ännu 
inte tagits i bruk. 

 Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 49/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att yttrande lämnas enligt upprättat förslag med alternativ 1  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att överlåta kanalisationen i Norråker till Västertåsjö fiberförening om tre (3) år 
under förutsättning att fibernätet är utbyggt enligt bilaga 1 och att föreningen 
uppfyller sin del av motprestationen. 
 

2. Ge kommundirektören delegation att teckna avtal med Västertåsjö fiberför-
ening om överlåtelse av kanalisation över tid med motprestation. 
 

3. I avtalet ska det finnas villkor att vid eventuell försäljning av fibernätet till 
kommersiell aktör inom fem (5) år från kanalisationens övertagande ska 
Västertåsjö fiberförening betala anläggningens bokförda värde per 2019-12-
31 som uppgår till 363.982 kr. 

 

Beslut skickas till   

Teknik- och serviceförvaltningen  
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Diarienummer 2020.109 

§ 52  Årsredovisning 2019 Strömsunds kommun 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat bokslut och förslag till års-
redovisning för år 2019.  

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att yttrande lämnas enligt upprättat förslag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisning och bokslut för år 2019 godkänns. 

2. Underuttag respektive överuttag inom affärsverksamheterna avfall, 
vatten och avlopp, AVA, fastställs till netto plus 0,3 miljoner kronor. 
Regleras inom tre år mot kollektivet (kunderna). 
 

3. Nedskrivning ej nyttjade samförlagda kanalisationer uppgår till 3,0 miljoner 
kronor 
 

4. Avsättning för återställande av deponi görs med 2,2 miljoner kronor.  

5. Resultatutjämningsreserven, RUR, är oförändrad. Saldo för reserve-
ringen är 48,5 miljoner kronor. 
 

6. Fastställa balanskravsresultatet till plus 9,2 miljoner kronor, samt 
att inga tidigare balanskravsunderskott finns att reglera. 
 

7. Fastställa kommunens redovisade resultat till plus 9,3 miljoner kro-
nor, och koncernens redovisade resultat till plus 12,9 miljoner kro-
nor. 
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Diarienummer 2020. 86 

§ 53 Fiberutbyggnad 2020 

Fortsatt utbyggnad av fibernät och kundanslutningar är insatser för att nå de kom-
munala bredbandsmålen, att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till in-
ternet om minst 100 Mbit/s år 2020.  

Vid utbyggnad av kommunalt stadsnät är Servanet är den upphandlande parten 
som tecknar avtal med entreprenör och genomför projekten på uppdrag av 
Strömsunds kommun. 

I ekonomisk sammanställning över pågående fiberprojekt presenterar Servanet en 
uppskattad kvarstående kostnad på 2,7 miljoner kronor som kommer att fakture-
ras Strömsunds kommun år 2020. Sammanställningen visar en ungefärlig bild, ef-
tersom det finns ett flertal osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till. 

Kommunens investeringsram för fiberutbyggnad år 2020 är 3 miljoner kronor. Eko-
nomisk sammanställning från Servanet med uppskattning av kvarstående kostna-
der i påbörjade projekt visar att det inte finns utrymme att påbörja några nya pro-
jekt inom årets investeringsram. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 48/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1.Tillkommande kostnader med 2,7 miljoner kronor i redan påbörjade projekt fi-
nansieras inom bredbands investeringbudget 2020 på totalt 3 miljoner kronor. 

2. Ge Servanet i uppdrag att påbörja försäljning av anslutningar och bygga förtät-
ningar i Strömsunds tätort till en beräknad kostnad på upp till 2 miljoner kronor.  

3. Finansieras genom utökning av bredbands investeringsbudget 2020 till totalt 5 
miljoner kronor. Utökningen ryms inom befintligt investeringstak 2020 på 25 mil-
joner kronor. 
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Diarienummer 2020.97 

§ 54  Årsredovisning 2019  Räddningstjänsten Jämtland 

Jämtlands räddningstjänstförbunds direktionsmöte som skulle behandla årsredo-
visningen ställdes in på grund av risken för spridning av Corona-viruset. Detta 
gjorde att direktionen tog ett per capsulam beslut gällande årsredovisningen. Vil-
ket innebär att ärendehandlingar sänds ut via brev eller e-post och besvaras på 
samma sätt. 

Förbundsrevisionen har granskat räkenskaperna och bedömer att i allt väsentligt 
är rättvisande. Även den interna kontrollen bedöms tillräcklig.  

Förbundsrevisionen tillstryker direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvars-
frihet.  

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att årsredovisningen godkänns. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisningen godkänns.   
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2020.111 

§ 55 Initiativärende - underlättnader för företagare under Corona-vi-
ruset 

Simon Högberg (M) och Håkan Espmark (M) har inkommit med ett initiativärende 
gällande företagare i kommunen under Coronaviruset.  
 
”På grund av rådande omständigheter av Corona och det konsekvenser som det 
ger till kommunens företagare så bör kommunen vara med och stötta på de sätt 
som vi kan. Därför föreslår moderaterna i Strömsunds kommun att några av föl-
jande idéer utreds. 

1. Företagare i Strömsunds kommun kan ges längre betaltid på sina tillsynsavgifter. 

2. Företagare i Strömsunds kommun kan ges längre betaltid på VA och sophante-

ring. 

3. Kommunen accepterar under en tillfällig tid kortare betaltider av mindre leveran-

törer med säte i Strömsunds kommun. 

4. Att Näringsliv och utveckling i Strömsunds kommun (SUAB) tar fram en plan på 

hur de ska kunna finnas till hjälp för kommunens näringsliv.  

5. Att öppna upp för Skypeträffar mellan företagare och Näringsliv och utveckling i 

Strömsunds kommun (SUAB). 

6. Marknadsföra Näringsliv och utveckling i Strömsunds kommun (SUAB) via sociala 

medier och mailutskick till företagare i kommunen. 

7. Att vid krisande situation och stora vakanser ska kommunen erbjuda sig att hyra 

in personal från det lokala företagen som främst har rätt utbildning för kommu-

nens verksamheter. 

8. Se över vilka utav årets investeringar för kommunen vi kan påbörja tidigare, så vi 

håller våra entreprenörer med jobb.” 

Underlag till beslut 

Initiativärende 

 Yrkande  

Ordföranden föreslår att skicka initiativärendet till kommundirektören för bered-
ning.   

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet skickas till kommundirektören för beredning.  

Beslut skickas till   

Kommundirektören   
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§ 56 Delegationsbeslut   

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 30-52 

Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.    



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  

31 mars 2020 

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 24 

§ 57 Delgivningar    

a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
Budget 2019    300 000:- 
Landsbygdsriksdagen 2020, KS § 27/202   -10 000:-  
  
Kvarstår    290 000:-  
 

b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i 
kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
Budget 2019    1 000 000:- 
Bygdens intresseförening 2019, KS § 209/2019      -120 000:- 
  
Kvarstår        870 000:- 
 

c) Gemensam nämnd för samverkan - Projekt Digital transformation 
(GNS/8/2019) 
 

d) Jämtlands räddningstjänstförbund - Handlingsprogram 2020-2022  
 

e) Socialnämnden - Uppföljning av mål 2019 
 

f) Nämnd för närvård Frostviken - Måluppfyllelse per december 2019 
 

g) Överenskommelse om samarbete mellan Strömsunds kommun och Trafikverket 
Region Mitt, 2020–2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
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