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Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 21 april 2019 

Sammanträdets plats och tid 

Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.30 – 12.00 

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) (via länk) 
Håkan Espmark (M) (via länk) 
Veronica Berglund (SD) (via länk) 
Kerstin Sjöberg (V), tjänstgörande ersättare (via länk) 
Anders Bryntesson (RD), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande 

Se nästa sida. 

Justerare 

Mats Gärd utses att justera protokollet, paragraf 58-75. Justeringen sker på kommun-
kontoret i Strömsund tisdagen den 28 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 
tisdagen 28 april 2020 till onsdagen 20 maj 2020. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund. 

 



     

 

Övriga närvarande 

Viktor Sjödin, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Hans-Erik Jansson, kommunledningsförvaltningen 
Anders Bergman, miljö- och byggavdelningen, § 60 
Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 65-66 (via länk) 
Mikael Ehrs, teknik- och serviceförvaltningen, 65 
Nina Ström, teknik- och serviceförvaltningen, § 66 
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§ 58 Ändringar i föredragningslistan 

Följande ärende läggs till i föredragningslistan:  

 Kommunstyrelsens ordförande informerar 
 

 Begäran om tilläggsanslag för etablering av snabbladdstation 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan godkänns 
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§ 59 Kommunstyrelsens ordförande informerar 

1 april -  Möte med Akademi Norr om kommunens mål och behov. Identifiera ut-
bildningsbehov i kommunen utifrån bristyrken. Påverka universiteten att erbjuda 
distansutbildning inom bristyrken som identifierats. 

Vad kan kommunen erbjuda universiteten? Praktik, sommarjobb, anställning? 

ESF-projektet God och nära vård - Välfärdsteknik i omsorgen. Alla 13 kommuner är 
med utom Kramfors. Utbildning till vår personal inom vård och omsorg. 

2 april - Möte med företrädare från Östersunds kommun som arbetat med förstu-
dien biogasanläggning i länet. 

6 april -  Möte med kommunrevisionen. Revisionen påpekar att kommunstyrelsen 
inte har utvärderat KF:s mål om god ekonomisk hushållning samt att pensionsre-
dovisningen strider mot gällande redovisningslag. 

7-8 april – Arbetsutskottet har haft budgetberedning med nämndsordförandena 
och förvaltnings- och avdelningschefer inför budget 2021   

7 april -  Första mötet med näringslivsutskottet (NU) genomfördes. Utskottet kom-
mer att sammanträda preliminärt sex gånger per år.  

Kommunstyrelsens beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen 
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§ 60 Information om Corona 

Anders Bergman stabschef informerar om vad som hänt sedan förra veckans in-
formation till kommunstyrelsens arbetsutskott. Det är  221 konstaterade fall i 
Jämtlands län varav 15 personer vårdas på sjukhuset i Östersund. 

Påverkan på kommunens verksamheter är ingen eller måttlig. Samma som före 
påsk.  

Ett urval av genomförda åtgärder fram till vecka 17.  

 Viss torghandel öppnad i Strömsund 

 Rutiner för information vid smitta 

 Kontinuerlig uppdatering av interna vårdrutiner 

 Inrättat centralt förråd för skyddsutrustning 

 Inventering av personal med vårdkunskap 

 Kylrum till hälsocentralen i Strömsund 

 Fått in skyddsutrustning från privata/näringslivet 

 Planering vid större personalbortfall 

 Politiska sammanträden genomförs digitalt i största mån, bortsett kom-
munfullmäktige  

Kommunstyrelsens beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen 
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Diarienummer 2020.94  

§ 61 Matpolicy med strategier och mål, uppföljning 2019 

Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2017, § 43 en reviderad matpolicy för 
alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen fastställde den 21 november 
2017,§ 196 strategier och mål. Matpolicy med strategier och mål finns i författ-
ningssamlingen på kommunens webbplats. 

Uppföljningen för 2019 finns redovisad i bilaga och visar bland annat att:  

Rutiner för mätning av matsvinn är i drift i den del av verksamheten som kosten-
heten ansvarar för. Förskoleverksamheten har utarbetat rutiner som är under im-
plementation. Övriga verksamheter har ännu inga mätrutiner i drift. 

För gymnasiet serveras inte lunch innan klockan 11:00. 

Två av åtta grundskolor serverar lunch innan 11:00. I majoriteten av förskolorna 
serveras inte lunch innan 11:00 så även i gymnasiet. 

Alla skolor uppger att eleverna har minst 20 minuter på sig att sitta ner och äta sin 
lunch. 

I grundskolan uppger 74 procent att de är nöjda eller mycket nöjda med skollun-
chen, för gymnasiet var siffran 75 procent. 

I särskilt boende tycker 76 procent av kvinnorna och 78 procent av männen att 
maten smakar bra eller mycket bra enligt Socialstyrelsens enkät. 

Ingen mätning har gjorts under 2019 för de som har matdistribution och bor i ordi-
närt boende.  

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 57/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 
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Diarienummer 2020.108 

§ 62 Ansökan om föreningsbidrag - Stöldskyddsföreningen 

Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller etable-
ring av Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då meto-
den Grannsamverkan både kan minska brottsligheten och öka tryggheten hos de 
boende i områden som aktivt bedriver Grannsamverkan.   

Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen 
Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina Försäk-
ringar, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL), SABO, Hyresgästföreningen och Villaägarna, som alla 
verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av ovanstående intressenter 
är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.   

Samverkan mot brott ansöker om bidrag med 5 000 kronor per år. 

Underlag till beslut 

Ansökan 
AU § 58/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Stöldskyddsföreningen beviljas 5000 kronor i bidrag för 2020. 
 

2. Medel tas från kommunstyrelsens utvecklingspott 2020. 

Beslut skickas till   

Stöldskyddsföreningen 
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Diarienummer 2020.122 

§ 63 Skrivelse om att Strömsunds kommun köper in nödradioappara-
ter 

Fjällsjö Framtid har i en skrivelse till kommunstyrelsen ställt två förslag. Det ena är 
att Strömsunds hyresbostäder ställer in alla rivningar av fastigheter där äldre bor. 
Det andra förslaget är att kommunen köper in nödradioapparater och placera de i 
kommunens tätorter.  

Vad gäller fastigheter som Strömsunds hyresbostäder äger likt äldreboende har 
inte kommunstyrelsen rådighet över det. Frågan bör ställas direkt till bolaget alter-
nativt till fullmäktige.  

Strömsunds kommun har inom fler verksamheter, bland annat inom äldreboenden 
mobiltelefoner som är kopplade mot flera teleoperatörer för att öka säkerheten 
och möjlighet till kontakt mellan och inom kommunens verksamheter vid driftstör-
ningar. 

Räddningstjänsten har larmknappar på fasaden vid sina brandstationer i Ström-
sund, Hammerdal, Hoting, Backe och Gäddede. Trycker en person på knappen in-
nebär det att någon från räddningstjänsten kommer vara på plats inom 5 minuter 
vid den aktuella stationen. Den person från räddningstjänsten som kommer på 
plats har rakeltelefon med sig. 

Strömsunds kommun tittar även på möjligheten att öppna upp en funktion dit all-
mänheten kan ringa in för att få viktig information uppläst för sig, vid olika typer 
av samhällsstörningar. 

Underlag till beslut 

Skrivelse från Fjällsjö Framtid 
Tjänsteskrivelse 
AU § 59/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och att ordförande ges uppdrag att göra tillägg om tillgång av radioapparater och 
svaret delges på kommunstyrelsens nästa sammanträde.  

Kommunstyrelsens beslut 

Ordförande ges uppdrag att göra tillägg om tillgång av radioapparater och svaret 
delges på kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
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Diarienummer 2020.51 

§ 64 Remissvar på promemoria med förslag till ändringar i upphand-
lingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning 
av regleringen 

Strömsunds kommun ser de föreslagna ändringarna som rimliga men vid annonse-
ring och efterannonsering är det önskvärt att den önskade informationsmängden 
prövas mot den ökade administrativa bördan. 

Underlag till beslut 

Förslag till yttrande  
Tjänsteskrivelse 
AU § 60/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande lämnas enligt upprättat förslag. Bilaga  

Beslut skickas till   

Finansdepartementet 

 

  



  
Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2020-02-21 
 
 

1 (2) 
 
Vårt dnr 2020/51 
 
Ert dnr 
Fi2020/00495/OU 

 

  

  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

 

   Finansdepartementet 
 fi.remissvar@regeringskansliet.se 
 

Remissvar på promemoria med förslag till ändringar i upp-
handlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik 
med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik 

 
Sammanfattning 

Strömsunds kommun (nedan ”Kommunen”) ser de föreslagna ändring-
arna som rimliga men vid annonsering och efterannonsering är det önsk-
värt att den önskade informationsmängden prövas mot den ökade admi-
nistrativa bördan och att det strävas mot enklast möjliga informationsgi-
vande. 
 
3.1 Annonser om anbudsinfordran 

Kommunen ser den förslagna ändringen som rimlig förutom angivelsen 
av villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovation. Dessa 
kan vara komplexa skrivningar som ligger både som obligatoriska krav, 
utvärderingskriterium samt avtalsvillkor och att på något sammanfat-
tande sätt ange information om dessa i annonsen ses som ett merarbete. 
Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana 
krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. 
 
3.2 Innehållet i efterannonser 

Kommunen anser att förslaget är rimligt. Viss vägledning kommer dock 
behöva ges för att avgöra om leverantörer och anbudsgivare är att se som 
stora, små eller medelstora företag. Det är också bra om angivande av an-
budsgivare blir valfritt, vid stort antal anbudsgivare kan detta medföra ett 
ganska tidskrävande arbete om inte organisationsnummer kan anges i 
lista och inte i enskilda inmatningar. 
 
4 Förtydliganden av bestämmelserna om annonsering av direktivstyrda 
upphandlingar 

Kommunen anser att förslaget är rimligt. Kommunen annonserar redan på 
detta sätt då kommunens upphandlingssystem annonserar samma inform-
ation nationellt och i TED. 
 



  
Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2020-02-21 
 
 

2 (2) 
 
Vårt dnr 2020/51 
 
Ert dnr 
Fi2020/00495/OU 

 

  

  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

 

5 Nationell annonsering av upphandlingar av kollektivtrafik 

Kommunen har inga synpunkter på detta förslag. 
 
6. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Kommunen anser att förslaget är rimligt. 
 
7 Konsekvenser 

Kommunen vill tillföra att det förhoppningsvis leder till färre frågor om 
utfående av allmän handling för sammanställningar och forskningssyfte 
då informationen kommer att finnas att söka i annonsdatabaserna. 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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Diarienummer 2020.125 

§ 65 Belysning längs med väg 829 

Trafikverket kommer att påbörja en större restaurering av väg 829 i år. I vägplanen 
som ska vinna laga kraft inom kort så kommer tyvärr den befintliga belysningen att 
rivas av Trafikverket då den inte uppfyller de krav som ställs i dag. 

Teknik och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen anslår 1,7 miljoner 
kronor i investeringsbudget för 2021 för vägbelysning efter väg 829. Trafikverket 
bekostar projektering av belysningen och kommunen bekostar byggnationen av ny 
belysning. Befintliga armaturer, belysningscentraler och abonnemang återanvänds 
men nya eftergivliga stolpar och fundament sätts upp. Även ny kabel grävs ner till 
belysningen. 

Eftersom vägplanen ska vinna laga kraft inom kort måste beslut om investeringen 
fattas snarast. Detta är ett fördelaktigt pris för Strömsunds kommun för att behålla 
en bra belysning i byarna längs med väg 829.  

En förutsättning för att denna kalkyl gäller är att vägbelysningen sätts upp då Tra-
fikverkets entreprenörer är på plats vilket planeras 2021. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 61/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anslår 1,7 miljoner kronor i investeringsbudget för 2021 för väg-
belysning efter väg 829.  
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Diarienummer 2020.126 

§ 66 Epidemi- och pandemiplan för Strömsunds kommun 

Kommunens epidemi- och pandemiplan är ett styrande dokument inför och under 
en epidemi eller pandemi. Planen är ett stöd i hanteringen, med fokus på kommu-
nens olika ansvarsområden, roller och uppgifter samt samverkan med Region 
Jämtland Härjedalen.  

Målet med kommunens epidemi- och pandemiarbete är att: 

 Skydda människors liv och hälsa. 

 Upprätthålla våra samhällsviktiga verksamheter på en acceptabel 
nivå. 

Kommunen har i sin risk- och sårbarhetsanalys bedömt konsekvenserna av epide-
mier och pandemier som mycket allvarliga. Särskilt nya virus kan orsaka stora kon-
sekvenser, eftersom få människor har immunitet och därmed kan spridningen gå 
fort och sjukligheten i samhället bli hög.  

Planen redogör för troliga konsekvenser och planeringsförutsättningar samt klar-
gör roller och ansvarsområden för olika verksamheter och funktioner. Planen delas 
in i de pandemiska faser som Världshälsoorganisationen, WHO, använder för att 
tydliggöra kommunens hantering inför, under och efter en pandemi.  

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 62/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Epidemi- och pandemiplan för Strömsunds kommun antas.  
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Diarienummer. 2020.127  

§ 67 Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds utvecklingsbolag AB  

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunallagen) har 
kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagsstyrningsrapport Strömsunds 
utvecklingsbolag AB. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 63/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar den till fullmäktige utan 
förslag till åtgärder. 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 

21 april 2020 

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 13 

Diarienummer. 2020.128 

§ 68 Bolagsstyrningsrapport för Jämtlands värme AB  

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunallagen) har 
kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagsstyrningsrapport Jämtlands 
värme AB. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 64/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar den till fullmäktige utan 
förslag till åtgärder. 
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Diarienummer. 2020.129 

§ 69 Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds hyresbostäder AB 

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunallagen) har 
kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagsstyrningsrapport Strömsunds 
hyresbostäder AB.  

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 62/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar den till fullmäktige utan 
förslag till åtgärder. 
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Diarienummer: 2020.137 

§ 70 Ansökan om bidrag till Bris region Nord 

Bris region Nord ansöker om 25 000 kronor av Strömsunds kommun. Bris, Barnens 
rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag 
kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar 
Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare 
för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättig-
heter tillgodoses. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bris region Nord beviljas 25 000 kronor.  
 

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

Beslut skickas till   

Bris region Nord 
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Diarienummer: 2020.145 

§ 71 Handlingsplan för Folkhälsorådet 2020 

Folkhälsoprogram för Strömsunds kommun antogs av kommunfullmäktige den 15 
november 2017, § 87. Utifrån de prioriterade områdena i folkhälsoprogrammet 
kopplas en handlingsplan med åtgärder och aktiviteter för åren 2018-2020, som på 
olika sätt syftar till att främja folkhälsan i kommunen. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enlig upprättat förslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar upprättad handlingsplan för Folkhälsorådet för 2020. Bi-
laga 

 

  



Strömsunds kommun   Handlingsplan/genomförandeplan 
Folkhälsorådet 2020   
   

Delaktighet och inflytande i samhället  
Inriktningsmål: Alla känner delaktighet och har inflytande över den egna livssituationen och i samhället 

Vad (Handlingsplan) Satsningar Hur (genomförandeplan) När  Ansvar  
Utveckla medborgardialogen i 
kommunen 

Deltagande i SKL tankesmedja 
E- panel i särskilda frågor 
Skapa olika sätt att i varje frågan fånga bredden i möten in till dialoger 

Löpande  

Andel ungdomar som deltar i 
föreningslivet (aktiviteter?) ska öka  
(Inriktningsmål BKU 2019) 

Vi ska vt-20 - vt-21 genomföra en Kultur crew i samarbete med region J-H, 
Riksteatern, Estrad Norr och Hemslöjden J-H. Där ungdomar ska utbilda sig i 
att förbereda, planera och arrangera kulturarrangemang. Målsättningen är 
att dom ska lära sig arbeta självständigt, få inflytande över sin fritid och öka 
intresset av föreningslivet 

 
2020/2021 

Kultur- och 
fritidsavd 

Elevrådsutbildning genomförs för elever i grundskolan ht- 2020.  

Även ungdomsråd på gång 

2020/2021 BKUF 

Elevrådsutbildning för gymnasieelever. Elevrådsmöten genomförs minst en 
gång per månad.  

Gymnasieskolan deltar i föreningsmässan. 

2019-2020 FUF 

Genom att stötta föreningarna i samverkan med SISU Länsidrotten 
Jämtland/Härjedalen 

Löpande Kultur& 
fritidschef 

Föreningar med bidrag från 
kommunen ska erbjuda verksamhet 
för alla kvinnor, män, flickor och 
pojkar 

Se till att verksamheterna som vi stöder är tillgängliga för alla kvinnor, män, 
flickor och pojkar 

Löpande  
 

Kultur& 
fritidschef 

Ungdoms – och fritidskonsulenten ska 
samordna och organisera 
mötesplatser för ungdomar i hela 
kommunen.  
(Inriktningsmål BKU 2019) 

Mötesplatser finns på alla skolorter med högstadieskola och ska bibehållas 
genom stöttning och samarbete. 
Metod: Kartläggning av Kultur- och fritidsavdelningen.  

 
2020- 

Kultur- och 
fritidsavd 

Fungerar redan Löpande Kultur& 
fritidschef 
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 Teknikhuset – mötesplats för barn och unga, med syfte att bygga upp och 
stärka kunskap och intresse för teknik och entreprenörskap. Sprida 
konceptet på fler orter i kommunen., Backe , Hoting o Gäddede 
 

2019-2020 FUF 

Utbildning och arbete 
Inriktningsmål: Alla har ekonomisk och social trygghet 

Vad (handlingsplan) satsningar Hur (genomförandeplan) När  Ansvar  
Ungdomsarbetslöshet ska minska 
(Prioriterat mål) 

Genomföra lovskola 
 

2019-2020 FUF 

Samarbete med Arbetsförmedlingen för att minska 
ungdomsarbetslösheten 
 

2020 FUF/AF 

Alla barn och ungdomar inom 
förskola, grundskola och 
gymnasieskola ska ges förutsättningar 
att klara kunskapsmålen 

Effekt mål: Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2019. 
 

2020 BKUF 

Effektmål: Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans 
yrkesprogram ska öka. 
 

2020 BKUF 

 Den genomsnittliga betygspoängen totalt och för flickor resp pojkar som 
avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån. 

2020 FUF 

 Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga 
riksnivån. 

2020 FUF 

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

2020 FUF 

Kommuninnevånarnas förmåga till 
egen försörjning ska öka 

Riktade insatser för ungdomar och nyanlända för att stärka förmågan till 
egen försörjning, RCI, UVAS, HAMSAM, Vägar till egen försörjning. 
 

2020 FUF/AF/VSF 

Kommunen ska kontinuerligt ställa 
praktikplatser till förfogande 
 

Resp. förvaltning ska ställa praktikplatser till förfogande 2020 Alla förvaltningar 
 

Barns och ungas uppväxtvillkor 
Inriktningsmål: Barn och ungdomar har trygga och goda uppväxtvillkor 
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Vad (handlingsplan) satsningar Hur (genomförandeplan) När  Ansvar  
Psykisk ohälsa hos barn och unga ska 
minska (prioriterat mål) 

Mäts via Hälsosamtal i skolan och värdena för åk 7 redovisas i 
inriktningsmålen 
 

2020 BKUF 

Kompetenshöjning kring att ex. förebygga/tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos 
barn och ungdomar 

 

2020 och framåt VSF/BKUF/FUF 

Informera barn och ungdomar och deras familjer vet var de ska vända sig när 
ett barn eller en ungdom/ung vuxen mår dåligt 
 

2020 och framåt VSF/BKUF/FUF 

MHFA (Mental health first aid) i skolan  och inom barn och familj/IFO  
Verka för att utbildningen kommer igång enligt plan. 
 

2020 och framåt VSF/BKUF 

Fortsatt utveckling av 
föräldraskapsstöd 
 
 

Föräldragrupp för nyanlända föräldrar.  2020 FUF 

Trivsel. Trygg och säker skolmiljö  Uppföljning av skolinspektionens elevenkät i åk 5 och åk 9 hösten 2019 
klart, nästa uppföljning hösten 2021. 
 

2021 BKUF 

En trygg ekonomisk situation för 
barnfamiljer 

Alltid beakta barnperspektivet vid biståndsbedömningen när det finns barn 
i familjen. 

Kontinuerligt VSF IFO 
enhetschef/1: 
soc.sekr 

Följa utvecklingen avseende barn i befolkningen som ingår i familjer med 
ekonomiskt bistånd och barn i befolkningen som ingår i familjer med 
långvarigt ekonomiskt bistånd 

Kontinuerligt VSF IFO 
enhetschef/1: 
soc.sekr 

Hälsofrämjande miljö 
Inriktningsmål: I kommunen finns miljöer som underlättar hälsosamma levnadsvanor och främjar social gemenskap 

 
Vad (handlingsplan) satsningar Hur (genomförandeplan) När Ansvar 
Fler barn och vuxna som är fysiskt 
aktiva 

Piggelinsnurran, tävling för att uppmuntra fysisk aktivitet vid 
Hedenvindskolan. 

Hösten 2020 
 

BKUF 
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Fjällsjöskolan inför mer fysisk aktivitet för eleverna.  

 
2020 

 
BKUF 

 Informationssatsningar om fallförebyggande åtgärder för målgruppen äldre 
under socialstyrelsens årliga kampanjvecka Balansera mera v. 40 

2020 VSF 

Goda matvanor bland barn och 
ungdomar, minska söta drycker 
inklusive energidryck, öka andelen 
som äter frukost 

Uppföljning av Hälsosamtal i skolan. 2020 BKUF, FUF 

Möjlighet att köpa frukost erbjuds på Vattudalsskolan och Centralskolan i 
Hoting, Hjalmar Strömerskolan 

2020 BKUF 

Goda matvanor hos vuxna, öka 
andelen som äter grönsaker 

   

Alkohol, narkotika dopning, tobak och spel 
Inriktningsmål: minskat bruk av alkohol och tobak, ett samhälle fritt från narkotika och dopning.  

Vad (handlingsplan) Satsningar Hur (genomförandeplan) När  Ansvar  
Minskat bruk av alkohol och tobak 
med särskilt fokus på unga vuxna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkohol- och drogfri skolavslutning på Hjalmar Strömerskolan 2020 FUF 

Tobaksavvänjning för elever 
 

2020 Elevhälsan 

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering 2020 Miljö- och bygg 

Folköl och tobaks tillsyn enligt tillsynsplanen 2019-2020 Miljö- och 
bygg/FUF 

Rökfria miljöer för kommunens lekplatser och uteserveringar 
 

2020 Miljö- och 
bygg/FUF 

Alkoholtillsyn planerad på 16 försäljningsställen 2020 Milj- och bygg 

Analys av vattnet i reningsverken 2020 TSF/FUF 

”BlåsGrönt”. Uppmuntra ungdomar till nykterhet under Dundermarknaden 
 

2019-2020 Kultur- och 
fritidsavd /FUF 

Motverka langning av alkohol och 
tobak till underåriga 
 

Antilangningskampanjer och annonsering inför riskhelger 
 

2019-2020 FUF 

Samarbete kring riskhelger med Polisen, Primärvården och Nattvandrarna 
genom samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunen 
 

2019-2020 FUF 
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Träff med nattvandrarna vid riskhelger 2019-2020 FUF 

Grattisbrev till 20-åringar med information och presentkort 2019-2020 FUF 

 Narkotikafritt samhälle 
 
 
 
Narkotikafritt samhälle (forts) 
  

Bjuda in föräldrar till information i samarbete med Polisen, Öppenvården 
och Föräldrar mot narkotika (FMN) 

2019-2020 FUF 

Erbjuda webutbildning ”Koll på cannabis” till skolpersonal 
 

2019-2020 FUF 

Förebyggande verksamhet via avtal med Polisen om narkotikahund på 
Hjalmar Strömerskolan och Vattudalsskolan 
 

2019-2020 FUF/BKUF 

”Tillsammans mot nätdroger” – projekt i samverkan med Länsstyrelsen, 
Polisen och kommunens postombud 
 

2019-2020 FUF 

Inga rattonyktra  
 

Skoternykterhetskampanj i Vit Februaris anda genom annonsering. 
 

2019-2020 FUF 

 

 

Avslutade projekt och aktiviteter  

Öppna fritidsgård i Strömsund Klart 2012 Bku 

Deltagande i ”ett friskare Sverige”.  2011-2012  

Förbättrad information på hemsidan om den hjälp som finns att få om man 
mår psykiskt dåligt 

Klart 2013   

Undersökning av situationen för psykiskt funktionsnedsatta 18 år och äldre. 
Analys och handlingsplan 
 

Klart 2013  
 

 

Forskningsprojekt: Nya modeller för nya föräldrar. Bl a strategier för att öka 
föräldrars deltagande. Tematiska föräldramöten.  
 

2011-2013 Buf/Östersund/ 
Mora 
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Förbättring av skolans utemiljö. Samarbete mellan Fjällsjöskolan Backe IF. 
Backe IF har skänkt nya lekredskap för utomhusbruk till skolan. 

 
2013 

Fjällsjöskolan/  
Backe IF 

”Det handlar om kärlek”. Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter, 
med fokus på gemensamt arbete för att motverka hedersrelaterat förtryck 
och våld.  
 

2014  Skolan, IFO, 
Polisen. Rädda 

barnen m fl  

Stödja flickor och pojkar med funktionsnedsättning att kunna arbeta och 
studera efter gymnasieskolan genom projekt ”Verktyg hela vägen” 
 

2012-03-01—
2014-02-28 

Fuf/Samordn förb 

Rörelseskiva med bok utdelas till alla förstfödda 4-åringar i samband med 4 
års kontroll på BVC (genomfört) 
 

Kontinuerligt 
2012-2013 

FHC/BVC/Kom-
mun 
 

Skapa bättre förutsättningar för nyanlända barn och ungdomar genom 
”Begripligt hela vägen”   
 

2012-2014-06  

Samordna insatser för arbete/sysselsättning inom kommunen genom 
projekt Arbetsmarknadskoordinator  
 

2012-02-01—
2014-03-31 
 

Fuf 
 
 

OSA ung (Offentlig skyddat arbete) bl a 5 personer i vårdutbildning, enligt 
tidigare koncept  
 

maj 2012 till 30 
maj 2013. 

FuF, VSF i 
samverkan med 
AF 

Minska avhopp i gymnasieskolan och öka möjligheten att återgå till 
gymnasiestudier för ungdomar som tidigare hoppat av genom projekt ”Plug 
in”. 
 

2012- juni 2014 Fuf, SKL  
 

Föräldragrupp för nyanlända inom ramen för projektet Begripligt hela 
vägen 
 

2013-2014 
 

FuF/Af 

Utbildning av handledare i ABC (effekt av Nya modeller för nya föräldrar). 
Avtal med ABF upprättat. 
 

2014  
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Samarbete tobakstillsyn och Tobaksförebyggande samordnare med fokus 
på Rökfria skolgårdar inom kommunen 
 

2013-2014 Alk tillsyn/ 
Fuf/Buf  

Tedans och zumba inom dagverksamheten  
 

Ht 2014 VSF 

Strömsunds kommun på Facebook – en mötesplats för information och 
kommunikation.   
 

2014  

Följa upp Lupp undersökning samt genomföra Ungdomskonvent. 
Återkoppla till åk 9 eller elevråd vilka åtgärder som vidtagits efter 
Ungdomskonventet 2013.   
 

  

Anställning av danspedagog i kulturskolan åk3-9 samt politiskt beslut om 
avgiftsfrihet i Kulturskolan. 
 

Ht 2014   BKU 

Popeye´s gym vid Hjalmar Strömerskolan i Strömsund är certifierat enligt 
"100 % ren hårdträning".  
 

HT 2014 HS/IF/FUF 

Fortsatt satsning på förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- 
och beroendevården.   
 

2012-2015 Ifo/ Pv/ privata 
vårdgivare/ SKL 

Genomföra Lupp undersökning.  
 

H t 2015 BKU 

Uppstart av Strömsunds Ungdomsråd (SUR) med stöd av ungdomskonsulent.                                                             2015  BUF 
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Justering (signatur) 17 

Diarienummer: 2020.110 

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

Simon Högberg (M) och Håkan Espmark (M) har i ett initiativärende föreslagit flera 
åtgärder för att underlätta för kommunens företagare. 

I initiativärendet skrivs bland annat att företagare kan ges längre betaltid på sina 
tillsynsavgifter. Det arbetet pågår redan idag av miljö- och byggavdelningen.  

Ett flertal förslag rör Näringsliv och utveckling och deras kontakter med förtagare. 
Enheten arbetar med att klargöra vilka behov och stöd som företagen behöver. 
Även samarbete med regionen som kommer starta en supportfunktion för mer 
komplexa frågeställningar att genomföras.   

Även förslag om att kommunen ska hyra in personal vid stort bortfall av personal. 
Kommunen har gjort en inventering av personalresurser för de olika förvaltning-
arna. Det gäller främst personal med vårdkompetens som kan flyttas till vård och 
socialförvaltningen. Det kan komma i ett läge då kontakt med näringslivet behövs. 
Kommunen anställer då vikariat eller tillfällig visstidsanställning. 

Underlag till beslut 

Initiativärende  
Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att initiativärendet är utrett och lämnas utan förslag till åt-
gärder. Det mesta är redan genomfört eller är på väg att genomföras och övriga 
förslag till förändringar ligger på andra nämnder att besluta om. 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet är utrett och lämnas utan förslag till åtgärder. Det mesta är redan 
genomfört eller är på väg att genomföras och övriga förslag till förändringar ligger 
på andra nämnder att besluta om. 
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Diarienummer 2020.143 

§ 73 Begäran om tilläggsanslag för etablering av snabbladdstation

Jämtlands län har som vision att bli en fossilbränslefri region. 

För att nå visionen om en fossilbränslefri region bedöms laddbara bilar vara en del 
av lösningen. I september 2019 finns knappt 700 laddbara registrerade i Jämtlands 
län. Antalet laddbara bilar ökar snabbt. 

Strömsund är definitivt en ort som uppfyller kraven på att binda ihop öar av 
snabbladdningsinfrastruktur. 

Mot den här bakgrunden har kommunerna Bräcke, Härjedalen, Ragunda och 
Strömsund initierat ett arbete som syftar till etablering av snabbladdare. Samtliga 
kommuner har finansieringen klar förutom Strömsund. 

Kostnaden för etablering av snabbladdare beräknas uppgå till 500 000 kr. 

Medel för finansiering har sökts hos klimatklivet, naturvårdsverket samt bygdeme-
del. Ansökan om bygdemedel avslogs. 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen ansöker därför om tilläggsanslag om 65 tu-
sen kronor. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 66/2020 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar om tilläggsanslag om 65 000 kronor för att därmed
möjliggöra etablering av en snabbladdstation i Strömsund.

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott 2020.

Beslut skickas till 

Teknik- och serviceförvaltningen 
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Justering (signatur) 19 

§ 74 Delegationsbeslut   

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 53-67 

b) Näringslivsutskottets delegationsbeslut § 1-4 

Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.   
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Justering (signatur) 20 

§ 75 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) Socialnämnden § 41/2020 - Verksamhetsprognos per februari 2020 

 
d) Socialnämnden § 45/2020 - Revidering av mål 2020 

 
e) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken § 17/2020 - Verksamhetspro-

gnos per februari 2020 
 

f) Regionens samverkansråd – Protokoll 2020-03-30 
 

g) Primärkommunala samverkansrådet - Protokoll 2020-03-30 

Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
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