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Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens näringslivsutskott 8 sep-
tember 2020 

Sammanträdets plats och tid 
Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 13.00 – 14.00 

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

Övriga närvarande 
Hans-Erik Jansson, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Björn Amcoff, framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Justerare 
Mats Gärd utses att justera protokollet, § 12 till § 17. Justeringen sker på kommun-
kontoret i Strömsund måndagen den 14 september 2020.  

Underskrifter 
 

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

Göran Bergström, ordförande 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Hans-Erik Jansson, sekreterare 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mats Gärd, justerare 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat och kommunstyrelsen publicerar det på kommunens webbplats under perioden 
14 september 2020 till 6 oktober 2020. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund.
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Justering (signatur) 2 

Innehållsförteckning 

§ 12 Lägesinformation näringslivslivet i Strömsunds kommun ____________________ 3 

§ 13 Lägesinformation avveckling Strömsunds utvecklingsbolag AB _______________ 4 

§ 14 Projekt Näringslivsbefrämjande åtgärder Tillväxtverket _____________________ 5 

§ 15 Näringslivsråd – förslag på sammansättning ______________________________ 6 

§ 16 Information om alternativ för Guldälggalan ______________________________ 7 

§ 17 Övriga frågor ______________________________________________________ 8 
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Justering (signatur) 3 

§ 12 Lägesinformation näringslivslivet i Strömsunds kommun 
Björn Amcoff, framtids- och utvecklingsförvaltningen informerar om läget i kom-
munens näringsliv. 

• Den senaste näringslivsenkäten besvarades endast av 36 företag, 
detta medför att det statistiska underlaget inte blir tillförlitligt. En ny 
enkät är på gång. 

• Direktkontakt med företag i kommunen visar på en försiktig optim-
ism. 

• Arbetslösheten stiger i samhället, exempelvis så förlängs inte projek-
tanställningar. 

• Engcon har dragit tillbaka sina varsel. 
• Undersökningar visar att en tredjedel av arbetsgivarna anser att man 

har goda eller delvis goda möjligheter att klara av sitt arbetsgivaran-
svar vid distansarbete. 

 
Aktiviteter 
• 100 besök på 100 dagar är pausat utifrån rådande pandemi. 
• Business region mid Sweden pågår, intervjuer med företag genom-

förs. 
• Starta eget-funktionen hos framtids- och utvecklingsförvaltningens 

näringsliv och utveckling har nystartat i samarbete med ALMI. Kom-
mer att genomföras digitalt. 

• Hjälp till företagare som vill pensionera sig och vill lämna över verk-
samheten. 

• Fortsatt fokus på hög service gällande företagsstöd. 
• Inflyttningsprojekt regionalt 2020-2021, heja Strömsund är en del av 

detta. 
• Emigrantmässa i Utrecht, genomförd innan pandemin. 
• Ytterligare event under heja Strömsund under hösten. 
• Byggbara industritomter är klara. 
• Rekryteringsprojekt avseende sjuksköterskor från Tyskland är 

återstartat. 
• Företagsbesök för grundskolans årskurs 8 skjuts fram. 
• Guldälggalan är inställd, prisutdelning kommer att genomföras digi-

talt. 
 

Näringslivsutskottets beslut 
Näringslivsutskottet tar del av informationen. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott 

8 september 2020 

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 4 

§ 13 Lägesinformation avveckling Strömsunds utvecklingsbolag AB 
Björn Amcoff, framtids- och utvecklingsförvaltningen informerar om status på lik-
vidationen av Strömsunds utvecklingsbolag AB. 

Allt är förberett för likvidation av bolaget. Beslut kommer att fastställas av kom-
munfullmäktige den 16 september 2020. Därefter sker detaljavstämning och över-
föring till kommunen under november.  

Näringslivsutskottets beslut 
Näringslivsutskottet tar del av informationen. 
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Justering (signatur) 5 

§ 14 Projekt Näringslivsbefrämjande åtgärder Tillväxtverket 
Björn Amcoff, framtids- och utvecklingsförvaltningen informerar om aktuella, ge-
nomförda och planerade aktiviteter inom projektet. 

• Exploatering av industrimark i Strömsund är slutförd. 
• Fortsatt konsultstöd erbjuds dock i lägre nivå än tidigare. 
• Uppstart av arbetsmarknadskunskap inom gymnasieskolan. 
• Rekrytering av sjuksköterskor från Tyskland är tillfälligt pausat. 
• Funktion för bredbandssamordning är finansierad för hela 2020. 
• Projektet bör avslutas innevarande år. 

Näringslivsutskottets beslut   
Näringslivsutskottet tar del av informationen. 
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§ 15 Näringslivsråd – förslag på sammansättning 
Björn Amcoff, framtids- och utvecklingsförvaltningen redovisar hur arbetet kring 
att inrätta ett näringslivsråd fortlöper. 

• Syftet med rådet ska vara en dialog kring samverkan. 
• Planerade möte fem till sex gånger per år. 
• Möten ska genomföras runt om i kommunen utifrån ett årshjul. 
• Deltagare från kommunen föreslås bli näringslivsutskottet samt fram-

tids- och utvecklingsförvaltningens enhet näringsliv och utveckling. 
• Från näringslivet väljs tre till fem personer ut från respektive kom-

mundel. 
• Andra representanter från kommunens verksamheter kan medverka 

vid behov. 
• Framtids- och utvecklingsförvaltningens enhet näringsliv och utveckl-

ing ansvarar för planering och genomförande av sammträden. 

Näringslivsutskottets beslut 
Näringslivsutskottet tar del av informationen. 
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§ 16 Information om alternativ för Guldälggalan 
Björn Amcoff, framtids- och utvecklingsförvaltningen informerar att årets ordina-
rie guldälggala är inställd. I stället kommer en anpassad prisutdelning att genomfö-
ras digitalt. 

Aktuella kategorier är: 
• Årets eldsjäl 
• Årets serviceperson 
• Årets butik – guldstjärnan 
• Årets företag 

Nomineringar i de olika kategorierna är klara och omröstning pågår. Prisutdelning 
görs av representanter från kommunen och sänds digitalt. 

Prisutdelningen samordnas tidsmässigt med utdelning av pris till årets företagare 
och årets unga företagare den 2 oktober 2020. 

Näringslivsutskottets beslut 
Näringslivsutskottet tar del av informationen. 
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§ 17 Övriga frågor 
Bostadsvision för Strömsund 
Ett av kommunens uppdrag är att ansvara för bostadsförsörjning inom kommu-
nen. Utifrån detta diskuterades en bostadsvision. Detta har aktualiserats bland an-
nat utifrån att tomtmark finns med framdragen el, vatten och avlopp, dessa tom-
ter borde kunna marknadsföras bättre. 

Det finns också behov av att utreda vilka strandnära områden som skulle kunna 
vara aktuella för nybyggnationer, både av enskilda villor men även av rad-, par- el-
ler kedjehus. Även frågan kring uppförande av andra typer av flerfamiljshus bör ut-
redas vidare. 

 

Näringslivsutskottets beslut 
Näringslivsutskottet tar del av informationen. 
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