
Sida 1 (27) 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 17 mars 2020 

Sammanträdets plats och tid 

Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.30 – 17.15 

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 
Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, §§ 31, 33 
Karin Stierna, teknik- och serviceförvaltningen, § 31 
Ingela Sonidsson, kommunledningsförvaltningen, § 32 
Tommy Antonsson, kommunledningsförvaltningen, § 32-33 
Lars Thorin, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen ,§ 33 
Gudrun Öjbrandt, vård- och socialförvaltningen, § 33, 35 
Camilla Hulkki, teknik- och serviceförvaltningen, § 33 
Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 34(via länk) 
Erica Wiik, kommunledningsförvaltningen, § 34 
Magnus Ahlstrand, vård- och socialförvaltningen, § 35  

Justerare 

Mats Gärd utses att justera protokollet, paragraf 30-52. Justeringen sker på kommun-
kontoret i Strömsund onsdagen den 18 mars 2020.  

Underskrifter 

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

Susanne Hansson, ordförande 

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

Viktor Sjödin, sekreterare 

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

Mats Gärd, justerare 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat och kommunfullmäktige publicerar det på kommunens webbplats under peri-
oden onsdagen 18 mars 2020 till torsdag 9 april 2020. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Ström-
sund. 
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Justering (signatur) 4 

§ 30 Ändringar i föredragningslistan 

Följande ärende läggs till i föredragningslistan:  

 Bidrag till drift av samlingslokaler 2020 

Arbetsutskottets beslut 

Föredragningslistan godkänns   
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Justering (signatur) 5 

§ 31 Information om strategiska lokalfrågor 

Karin Stierna fastighetsingenjör informerar att kommunen inte kunnat hitta någon 
mäklare som kan bistå med försäljning av Solgården i Hoting. Nu har kommunen 
själva lagt ut annons på Blocket.se. Intresseanmälan ska göras senast den 27 mars 

Det har inkommit en intressent som vill köpa Fyrås skola.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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Justering (signatur) 6 

§ 32 Information om personalfrågor 

Tommy Antonsson informerar om löneöversynen 2020 som nu är klar. Idag finns 
det ingen osaklig grund till löneskillnad mellan könen i Strömsunds kommun.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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Justering (signatur) 7 

§ 33 Dialog om upphandling för produktionsköket i Backe 

Den 25 februari beslutade kommunstyrelsen att matproduktionen i Backe ska upp-
handlas i syfte att hitta alternativa förslag till av tjänstemännens redovisade be-
sparing. 

Diskussion förs hur förvaltningarna ska arbeta framåt med ärendet.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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Justering (signatur) 8 

§ 34 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.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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Justering (signatur) 9 

§ 35 Dialog IFO med IFO-enheten 

Magnus Ahlstrand Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen informerar om 
enhetens verksamhet. Det arbetar ca 36 personer på enheten, allt ifrån administ-
rationspersonal till socialsekreterare.  

Försörjningsstödet har ökat från 2015 till 2019. Både i antal beviljade och antal sö-
kande. Den största orsaken är att personerna saknar arbete.    

Antal orosanmälningar och utredningar har ökat mellan åren 2013 till 2019.  
 
Tendenser som finns är att andelen barnplaceringar i förstärkt familjehem ökat. 
Det är långa väntetider hos BUP för utredning vilket gör att situationen för barnet 
och föräldrarna hinner förvärras under tiden. Ökad drogförekomst bland ungdo-
mar. 

Den samlade öppenvården startades 2019 och arbetar förebyggande med behand-
ling och stöd på hemmaplan. 

IFO-enheten ges  i uppdrag att göra en analys av utbetalning av försörjningsstöd 
och placeringar. Analysen ska innehålla varför  Strömsunds kommun skiljer sig från 
andra jämförbara kommuner och innehålla statistik uppdelat per kön. Underlaget 
ska ligga till grund för uppsiktsplikten som kommunstyrelsen gör av socialnämn-
den.   

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  
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Justering (signatur) 10 

Diarienummer 2020.34 

§ 36 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 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen fastställer bifogat förslag till internkontrollplan. 
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Justering (signatur) 11 

Diarienummer 2020.39 

§ 37 Ansökan om marknadsföringsbidrag - Rossöns Golfklubb 

Rossöns Golfklubb har i en skrivelse den 6 februari ansökt om föreningsbidrag om 
10 000 kronor.   

Rossöns Golfklubb driver en golfbana i Rossön. Golfbanan lockar ca 300 gästspe-
lare varje år, vilket genererar intäkter och arbetstillfällen på orten. Rossöns Golf-
klubb annonserar sin verksamhet i ett flertal lokala medier. En av golfklubbens hu-
vudsponsorer är Strömsunds kommun.    

Kommunen har en ansträngd ekonomi.  

Underlag till beslut 

Ansökan 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att Rossöns Golfklubb beviljas 5000 kronor i marknadsfö-
ringsbidrag.   

Arbetsutskottets beslut 

1. Rossöns Golfklubb, beviljas 5000 kronor i marknadsföringsbidrag. 
 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för marknadsföring 2020. 

Beslut skickas till  

Rossöns Golfklubb 
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Diarienummer 2020.40 

§ 38 Ansökan om marknadsföringsbidrag - Flyktingloppet 2020

Flyktingloppet ansöker om 10 000 kronor i bidrag till marknadsföring av Flykting-
loppet för att få flera deltagare och besökare i området.     

Tävlingen är ett norsk-svenskt samarbete där skidåkarna tävlar från Nordli till Gäd-
dede. Flyktingloppet arrangeras till minne av alla som flydde från Norge till Sverige 
under andra världskriget och bakgrunden har gett Flyktingloppet dess motto: I 
flyktings spår för frihet och fred.     

Flyktingloppet är även del av långloppscupen ICA Supermarket Jemtland Skitour. 
Touren består av fem andra långlopp i länet där Flyktingloppet och Tåsjödalen 
Classic Ski representerar Strömsunds kommun.  

Årets tävling är inställd på grund av  Coronaviruset. Behovet av marknadsföringsbi-
drag antas ändå kvarstå då marknadsföring av evenemanget redan har skett. 

Underlag till beslut 

Ansökan 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att Flyktingloppet 2020 beviljas 10 000 kronor i marknadsfö-
ringsbidrag.   

Arbetsutskottets beslut 

1. Flyktingloppet 2020, beviljas 10 000 kronor i marknadsföringsbidrag.

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för marknadsföring 2020.

Beslut skickas till  

Flyktingloppet  
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Diarienummer 2020.69 

§ 39 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 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

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 2020.40 

§ 40 Ansökan om marknadsförbidrag  - Dundermarknaden

IFK Strömsund ansöker i en skrivelse den 2 mars om 30 000 kronor i marknadsfö-
ringsbidrag. 

Kommunen har en ansträngd ekonomi. 

Underlag till beslut 

Ansökan 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att IFK Strömsund får 15 000 kronor i marknadsföringsbidrag 
och att medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2020. 

Arbetsutskottets beslut 

1. IFK Strömsund får 15 000 kronor i marknadsföringsbidrag.

2. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2020.

Beslut skickas till 

IFK Strömsund 
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Justering (signatur) 15 

Diarienummer 2020. 76  

§ 41 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 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att utse nuvarande medicinskt ledningsansvariga per-
son till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats inom gymnasieskolan. 
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Justering (signatur) 16 

Diarienummer 2020. 77 

§ 42 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 

 Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar förslaget till plan för samhällsorienteringen för nyanlända 
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Justering (signatur) 17 

 Diarienummer 2020. 78 

§ 43 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 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av Patientsäkerhetsberättelsen 2019. 
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Justering (signatur) 18 

Diarienummer 2020. 79 

§ 44 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 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal fastställs.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslut  

1. Bolagsordning för Servanet AB fastställs.  

2. Ägardirektiv för Servanet AB fastställs.  

3. Aktieägaravtal för Servanet AB fastställs.  
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Justering (signatur) 19 

Diarienummer 2020.80 

§ 45 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 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslut  

Uppförandekod för förtroendevalda i fullmäktige, nämnder, styrelser och bolag i 
Strömsunds kommun antas 
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Justering (signatur) 20 

Diarienummer 2020.81 

§ 46 Skolskjutsreglemente 

Barn- och utbildning Jämtlands län (BUZ) som är ett samarbetsorgan för länet har 
arbetat fram ett skolskjutsreglemente.  Ärendet har beretts av barn-, kultur- och 
utbildningsnämnden. 

(H3)Underlag till beslut 

BKU § 5/2020 

(H3) Yrkande  

Ordföranden föreslår att Skolskjutsreglemente i Jämtlands län antas. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslut  

Skolskjutsreglemente i Jämtlands län antas.  

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

17 mars 2020 

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 21 

Diarienummer 2020. 82 

§ 47 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 in-föran-
det av matavfallinsamling.  

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslut  

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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Justering (signatur) 22 

Diarienummer 2020. 86 

§ 48 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 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Fullmäktige beslut  

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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Justering (signatur) 23 

Diarienummer 2020. 88 

§ 49 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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Justering (signatur) 24 

§ 49 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 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

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 med krav på återköpsrätt.  
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Justering (signatur) 25 

Diarienummer 2019.502 

§ 50 Remissutgåva Program för Smart specialisering 

Regionfullmäktige beslutade i oktober 2019 om framtagandet av ett program för 
Smart specialisering. Programmet, som ska ersätta nu gällande innovationsstra-
tegi, har tagits fram av område Näringsliv inom Region Jämtland Härjedalen.  

Remissversionen grundas i den nuvarande innovationsstrategin ”Innovativa Jämt-
land/Härjedalen 2025”. Innovationsstrategin har förstärkts genom nytt kunskaps- 
och analysunderlag gällande Smart specialisering som tagits fram för Jämtland 
Härjedalen under året. Detta har korsats med annan tillgänglig kunskap samt erfa-
renhet.  

Remissversionen har även bearbetats under ett antal workshops med aktörer runt 
om i länet. 

Underlag till beslut 

Förslag till yttrande  

Yrkande  

Ordföranden föreslår att yttrande lämnas enligt upprättat förslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Yttrande lämnas enligt upprättat förslag. Bilaga 

 

 

  



Yttrande  
Kommunstyrelsen    
17 mars 2020 
  
Ert diarienr: RUN/430/2018 

 Vårt diarienr: KS 2019/502 

 

Remissyttrande Program för Smart specialisering (RIS3) 

Det står klart att utformningen av RIS3 tar utgångspunkt i att säkra medel från 
ERUF, ESF+ och sammanhållningsfonden i EU där Region Jämtland Härjedalen 
har en avgörande roll i det arbetet där huvuddelen av kompetensen och resur-
serna för detta måste finnas. 

Vi inser att vi ur ett kommunalt perspektiv har begränsade kompetenser och re-
surser att medverka i framtagningsprocessen och eventuella synpunkter på 
detta program. 

Kontaktuppgifter 
Strömsunds kommun 
Box 500 
833 24 Strömsund 
0670-161 00 
 
kommun@stromsund.se 
www.stromsund.se 

 

 

mailto:kommun@stromsund.se
http://www.stromsund.se/
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Justering (signatur) 26 

Diarienummer 2020. 99 

§ 51 Bidrag till drift av samlingslokaler 2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att med anledning av spridning av coronaviruset godkänner 
arbetsutskottet att driftsbidrag till samlingslokaler utbetalas även om årsmöten 
inom föreningen inte kunnat genomföras på grund av risk för smittspridning. 

Arbetsutskottets beslut  

Med anledning av spridning av coronaviruset godkänner arbetsutskottet att drifts-
bidrag till samlingslokaler utbetalas även om årsmöten inom föreningen inte kun-
nat genomföras på grund av risk för smittspridning. 
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Justering (signatur) 27 

§ 52 Delgivningar  

1. Protokoll från Primärkommunala samverkansrådet den 17 februari 
 

3. Protokoll från Regionens samverkansråd den 17 februari   
 

4. Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner om Strategi för 
genomförande av Vision E-hälsa 2025 
 

5. Länsstyrelsen Jämtlands län - Beslut om ledamöter i Rennäringsdele-
gationen I Jämtlands län 2020–2023 
 

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner: 
 
Cirkulär 20.08 - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 
 
Cirkulär 20.09 -  Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärar-
förbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
 
Cirkulär 20.10 - Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt diskri-
minering, indirekt diskriminering och diskriminering genom bris-
tande tillgänglighet 
 
Cirkulär 20.11 - Överenskommelse om undantag från överlägg-
ningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 
Cirkulär 20.12 -Överenskommelse om undantag från överlägg-
ningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att 
förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 
 
Cirkulär 20.12- Med anledning av Covid-19 som orsakas av det nya 
coronaviruset (SARS-CoV-2) sammanställt information om hur 
kommuner och regioner kan förstärka resurser och bemanning på 
olika sätt. 
 
Cikulär 20.14 Överenskommelse om undantag från överläggnings-
skyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI 
T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av 
coronavirus 

Arbetsutskottets beslut  

Delgivningarna läggs till handlingarna.   
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