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Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 19 maj 2020 

Sammanträdets plats och tid 
Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.15 – 13.45 

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) 
Sara Edvardsson (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) 
Göran Edman (RD) 
Veronica Berglund (SD) (via länk) 
Gert Norman (V), tjänstgörande ersättare 
Steve Svensson (SD), icke tjänstgörande ersättare, ej beslutande 
 

Övriga närvarande 
Se nästa sida. 

Justerare 
Mats Gärd utses att justera protokollet, paragraf 76-98. Justeringen sker på kommun-
kontoret i Strömsund torsdagen den 28 maj 2020.  

Underskrifter 
 

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

Susanne Hansson, ordförande 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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

Mats Gärd, justerare 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat och kommunstyrelsen publicerar det på kommunens webbplats under perioden 
torsdag 28 maj 2020 till fredag 19 juni 2020. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund. 



     

 

 
 

 

Övriga närvarande 
Hans-Erik Jansson, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 77 och § 78 
Mikael Ehrs, teknik- och serviceförvaltningen, § 77 
Veronica Hjorter-Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 78 och § 82 
Elisabeth Lindholm, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 79 
Anders Bergman, stabschef, § 80 
Gudrun Öjbrandt, vård- och socialförvaltningen § 80 och § 81 
Lars Thorin, barn- kultur- och utbildningsförvaltningen § 81 
Erika Wiik, kommunledningsförvaltningen, § 82 
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§ 76 Ändringar i föredragningslistan 
Följande ärende läggs till i föredragningslistan:  

• Kommunstyrelsens ordförande informerar. 
• Initiativärende om utbildning till personal inom vård och omsorg. 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns. 
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Diarienummer 2020.181  

§ 77 Upprustning och vägförrättning Vikenvägen 
Strömsunds kommun genom teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för drift- 
och underhållskostnaden för Vikenvägen som är en enskild väg mellan Jormlien 
och Viken. Både vägen och bron över Bjurbäcken är i stort behov av underhåll, 
kostnaden för detta uppskattas uppgå till 1,7 miljoner kronor. 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att en vägförrättning genomförs så att 
ansvaret för vägen övergår till berörda markägare. Kommunen själv äger ingen 
mark i anslutning till vägen. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse med bilagor 
Arbetsutskottet § 76/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
510 000 kronor avsätts ur kommunfullmäktiges pott för oförutsedda kostnader för 
upprustning av vägen. 
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Diarienummer 2020.178  

§ 78 Återreglering av fastigheten Armeraren 2 från Strömsunds hy-
resbostäder AB 
Det har under ett antal år funnits behov av att återreglera fastigheten Armeraren 
2 från Strömsunds hyresbostäder AB tillbaka till kommunen. Kommunen har utfört 
en omfattande ombyggnation av fastigheten till en ny förskola, Rotnäsets förskola. 
Gränsdragningsproblematik uppstår vid fastighetens förvaltning då den är uppde-
lad på två organisationer.  

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet § 72/2020 

Yrkande 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunen köper fastigheten Armeraren 2 för en köpeskilling om 2,5 

miljoner kronor. 
2. Finansiering av investeringen sker genom en utökning av investe-

ringsramen för 2020 med 2,5 miljoner kronor. 
3. Betalningen av köpeskillingen regleras genom att ställa ut en revers 

till Strömsunds hyresbostäder AB på 2,5 miljoner kronor. 
4. Efter beslut av bolagsstämman i Strömsunds hyresbostäder AB kan 

återbetalning av villkorade aktieägartillskott på 2,5 miljoner kronor 
verkställas genom kvittning mot reversen. 

5. Strömsunds kommun i rollen av köpare svarar för eventuella förrätt-
nings- och lagfartskostnader.  
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Diarienummer 2020.179  

§ 79 Projektansökan Asyl-, migrations- och integrationsfonden – Barn 
i familj 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen (FUF) önskar via resurscentrum för integ-
ration (RCI) göra en projektansökan till asyl-, migrations- och integrationsfonden 
(AMIF). Strömsunds kommun kommer i detta fall att bli projektägare. 

Projektet Barn i familj ska bidra till att barnperspektivet stärks och ytterligare be-
aktas samt till det självmanta återvändandet för personer som inte beviljas uppe-
hållstillstånd.  

Tidigare drevs projektet Barnets bästa vid återvändande som hade ett likartat 
syfte men var riktat mot ensamkommande barn och ungdomar. Barn i familj foku-
serar på de barn och unga som är en del av en familj som inte beviljas uppehålls-
tillstånd. Kommunstyrelsen föreslås godkänna ansökan samt bevilja finansiering på 
de cirka 225 000 kronor, i form av del av tjänst inom FUF/RCI för projekt Barn i fa-
milj, under förutsättning att projektet beviljas av AMIF. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet § 75/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering till projektansökan. 
2. Kommunstyrelsen beviljar medel i form av 225 000 kronor som del av tjänst 

inom FUF/RCI. 

Beslut skickas till 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomi 
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§ 80 Informationspunkt - Corona 
Anders Bergman, stabschef och Gudrun Öjbrandt, chef för vård- och socialförvalt-
ningen, informerar om det aktuella läget utifrån pågående pandemi. 

• Till dags dato finns 554 konstaterade fall i länet och 17 personer har 
avlidit till följd av covid-19. 

• I Strömsunds kommun finns färre än tio konstaterade fall. 
• Ett bekräftat fall finns inom vård- och socialförvaltningen, en person 

har avlidit. 
• Personalläget i kommunens verksamheter är förhållandevis gott, 

bortfallet är samma som motsvarande period 2019. 
• Frågetecken finns hur man ska ställa sig till att marknadsföra turist-

mål i kommunen utifrån aktuella reserestriktioner. Här är det viktigt 
att det finns en samsyn på hur man hanterar detta mellan alla länets 
kommuner. 

• Brottsligheten i kommunen har minskat med fem procent. 
• Kommunens näringsliv är kraftigt påverkat av den aktuella pandemin. 
• Stor aktivitet kan noteras från främmande makt. 
 
Strömsunds kommun ligger efter i smittspridning gentemot riket och till 
viss del länet. Vi har fortfarande en bit kvar tills vi når den förmodade 
smittspridningstoppen. Ett 20 procentigt personalbortfall kan förmodas 
när smittspridningen accelererar. Tillgången till skyddsutrustning inom 
vård och omsorg är i nuläget fullgod och läget stabilt. 

En risk för försämrad uthållighet kan noteras i samhället. Viktigt att vi 
alla håller i och håller ut. Informationsinsatser kommer att göras ibland 
annat i Strömsunds gratistidning. 

Planerade åtgärder 
• Åtgärder för att personer som bor i särskilt boende ska kunna ta 

emot besökare på ett säkert sätt utomhus är under utformning. 
• Digital musikunderhållning till äldreboenden från kulturskolan. 
• Ny rutin för hur chefer ska hantera eventuella resande. 
• Hur turism under sommaren ska hanteras. 
• Informationsinsatser till företagare. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 81 Upphandling av kost i Backe – dialog/avstämning 
Vård- och socialförvaltningen och barn- kultur- och utbildningsförvaltningen håller 
tillsammans med upphandlingskontoret på att inleda en upphandling av kostverk-
samheten i Backe.  

Upphandlingen kommer att omfatta cirka 150 portioner per dag till skola och för-
skola måndag till fredag. Till äldreomsorgen är det 30-35 personer som ska ha 
samtliga mål mat om dagen plus mellanmål. Detta avser då sju dagar i veckan. 

Tidsplanen är: 
• Maj-juni 2020, planering. 
• Hösten 2020, utformning av kravspecifikation.  
• Januari-februari 2021, annonsering. 
• Mars-april 2021, utvärdering av anbud. 
• Maj 2021, tilldelningsbeslut klart. 
• Maj 2021, tecknande av avtal. 
• Augusti 2021, start av kostverksamhet utifrån upphandling. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 82 Bokslutsprognos per 30 april 2020 
Veronica Hjorter-Stenklyft, ekonomichef och Erika Wiik, ekonom informerar om 
bokslutsprognos per 30 april 2020. 

Det aktuella läget i samhället medför att denna prognos skiljer sig från det nor-
mala. Osäkerheten inför utvecklingen i samhället och det vikande konjunkturläget 
medför en större utmaning när prognosen ska utarbetas. 

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har en försämring gentemot föregå-
ende prognos med -1,5 miljoner kronor, totalt prognostiseras ett resultat på -4,4 
miljoner kronor.  

De centrala kostnaderna har ökat med 1,1 miljoner kronor. Bidragande orsaker är 
bland annat ökade lönekostnader och inköp av nya digitala läromedel. 

Förskolan har minskat sitt underskott från föregående prognos till -1 miljon kro-
nor. Detta kan härröras till att ett tiotal barn har ansökt om att få komma tillbaka 
till kommunägda förskolor. Även nedläggningen av förskolan Tornet i Backe bidrar 
till det förbättrade resultatet. 

Grundskolan prognostiserar ett resultat på -1,5 miljoner kronor. Kostnadsökningar 
har tillkommit främst i form av elever som är placerade i andra kommuner men 
folkbokförda här i Strömsunds kommun. Detta kommer att innebär en extrakost-
nad på 700 000 kronor. Andra kommuner har nekat att betala ut motsvarande er-
sättning för elever som går skola i Strömsunds kommun men är skrivna i en annan 
kommun, kostnaden för detta är 700 000 kr. 

Vård- och socialförvaltningen 
Vård- och socialförvaltningen prognostiserar resultat på -26,2 miljoner kronor. 
Detta är en markant försämring från föregående prognos. Mycket av kostnadsök-
ningarna kan härröras till den pågående pandemin som exempelvis ökad sjukfrån-
varo, mer övertid och ett större behov av vikarier. 

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett resultat på -19,2 miljoner kronor. 
Detta beror delvis på att en relativt stor andel av kommunens invånare uppbär för-
sörjningsstöd, kostnader för placeringar är också fortsatt höga. 

Stöd och service undersöker möjlighet att upprätta en ny boendeenhet för att 
minska behovet av att köpa externa insatser.  Totalt är det prognostiserade under-
skottet -4,1 miljoner kronor. 

Inom äldreomsorgen ser man också ökade kostnader till följd av bland annat ökad 
sjukfrånvaro samt ett ökat vikariebehov. Prognosen pekar på ett resultat på -4,5 
miljoner kronor. 
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§ 82 fortsättning 
Totalt underskott i verksamheterna 
Utifrån den aktuella prognosen så är det totala underskottet för samtliga verksam-
heter -30,2 miljoner kronor. Dock kommer ytterligare finansieringsstöd att ge ett 
tillskott på 9,4 miljoner kronor vilket ger ett slutresultat på – 20,8 miljoner kronor. 

Resultat 
Resultatprognosen pekar på ett underskott på -1,3 miljoner kronor, aktuellt resul-
tatmål är 8,0 miljoner kronor. Den totala avvikelsen blir -9,3 miljoner kronor. 

De främsta orsakerna är: 
• Underskott i verksamheterna -20,8 miljoner kronor. 
• Skatter och bidrag +15,2 miljoner kronor. 
• Pensionsutdelnings från föregående år +6,0 miljoner kronor. 
• Omställning av pensionsredovisningsmodell -8,6 miljoner kronor. 
 

Investeringar 
I dagsläget finns inga kända preliminära ombudgeteringar till nästkom-
mande år vilket är positivt.  

Kommunala bolag 
Strömsunds hyresbostäder AB prognostiserar ett resultat på +2,4 miljo-
ner kronor. Detta är en resultatförsämring gentemot tidigare prognos 
som till stor del beror på andelen vakanta lägenheter som har ökat. 

Strömsunds utvecklingsbolag AB har en prognos på 0 kronor utifrån att 
bolaget är under avveckling. 

Jämtlandsvärme AB prognostiserar ett resultat på +1,9 miljoner kronor. 
Vilket är en minskning med 210 000 kronor gentemot föregående pro-
gnos. Orsaken är främst den milda vintern.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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Diarienummer 2020.209 samt 2020.210 

§ 83 Budget 2021 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat förslag till politiska priorite-
ringar för åren 2021-2022 samt budgetram 2021. Bilaga 1. 

Centerpartiet och Moderaterna har lämnat förslag till politiska prioriteringar för 
åren 2021-2022 samt budgetram 2021. Bilaga 2. 

Underlag till beslut 
Bilaga 1: Socialdemokraternas och Västerpartiets politiska prioriteringar 
2021-2022, budgetram 2021. 
Bilaga 2: Centerpartiet och Moderaterna, budget 2021. 

Yrkande  
* Susanne Hansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets för-
slag till budgetdirektiv och budgetramar 2021-2022. 

* Mats Gärd (C) yrkar bifall till Centerpartiets och Moderaternas förslag till budget-
direktiv och budgetramar 2021-2022. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Mats Gärds (C) yrkande och 
finner bifall till eget yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv och budgetra-
mar 2021-2022 antas. 

Reservation 
Mats Gärd (C), Kerstin Engkvist (C), Göran Espmark (C), Simon Högberg (M) och 
Håkan Espmark (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Gärds yr-
kande. 

Deltar inte i beslut 
Göran Edman (RD) deltar inte i beslut. 
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Diarienummer 2020.140 

§ 84 Ansökan om marknadsföringsbidrag – Joelmässan 

Joelkommittén ansöker i en skrivelse den 4 april om 30 000 kronor i marknadsfö-
ringsbidrag. 

Mässan började redan 1946 och genomfördes årligen fram till 1993 då mässan 
blev vilande tills sommaren 2011. 

Målgruppen är hela familjen där alla åldersgrupper ska finna någon aktivitet för 
dem. Exempel på aktiviteter är boule, brännboll, bingo, loppis, quiz med mera. 

Joelkommittén kommer anordna flera event under året bland annat ett veteran-
skoterrally. 

På grund av kommunens ansträngda ekonomi, är förslaget att ge Joelkommittén 
halva det sökta beloppet. 

Joelkommittén rekommenderas att söka medel från kommunstyrelsens samstif-
telse Hammerdal. Det är en stiftelse som delar ut medel till välgörande ändamål i 
Hammerdals och Gåxsjö församlingar. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse med bilaga 
Arbetsutskottet § 77/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Joelkommittén beviljas 15 000 kronor. 

2. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2020. 

Jäv 
Bertil Johansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beslut skickas till 
Joelkommittén 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomi  
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Diarienummer. 2020.133  

§ 85 Årsredovisning 2019 - Samordningsförbundet i Jämtlands län 
Samordningsförbundet Jämtlands län har den 1 april 2020 inkommit med årsredo-
visning.  

Revisionsberättelsen inkom den 15 april 2020 från revisionskontoret. Revisorn be-
dömer att räkenskaperna är rättvisande och att årsredovisningen är upprättad en-
ligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Revisorn tillstyrker att styrel-
sen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.    

Underlag till beslut 
Årsredovisning 2019  
Revisionsberättelse 
Arbetsutskottet § 78/2020 
   

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Årsredovisningen godkänns. 
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Diarienummer. 2019.179 

§ 86 Svar på skrivelse från Leader3sams styrelse 
Skrivelse har inkommit från Leader3sams styrelse om att de vill att Strömsunds 
och Ragunda kommuner ska delta aktivt i ansökan inför kommande programpe-
riod gällande EUs fonder och även i fortsättningen gå in med offentlig finansiering. 

Strömsunds kommun har för avsikt att aktivt delta i ansökningarna inför kom-
mande program period och kommer att hantera finansiering i budgetberedningen 
inför 2021. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse med bilagor 
Arbetsutskottet § 79/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Strömsunds kommun kommer aktivt att delta i ansökan för kommande pro-

gramperiod. 
2. Medfinansiering av kommande programperiod kommer att hanteras i budget 

2021. 

Beslut skickas till 
Styrelse för Leader3sam  



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 

19 maj 2020 

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 16 

Diarienummer. 2020.170 

§ 87 Val av representant till konsortiet för Kommunernas gemen-
samma Pensionsstiftelse, KgPs 
Kommunen har genom tidigare beslut i fullmäktige ansökt och beviljats inträde i 
Kommunernas gemensamma Pensionsstiftelse, KgPs. Efter godkännande av läns-
styrelsen är nu avveckling av vår egen pensionsstiftelse påbörjad, denna beräknas 
vara slutförd före sista juni 2020. 

Varje andelsägare i KgPs utser en representant till konsortiet. Vi föreslår ekonomi-
chef Veronica Hjorter Stenklyft att representera kommunen, samt ekonom Fredrik 
Persson som ersättare. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet § 80/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ekonomichef Veronica Hjorter-Stenklyft utses till kommunens repre-

sentant i konsortiet för Kommunernas gemensamma Pensionsstif-
telse. 

2. Som ersättare utses ekonom Fredrik Persson. 

Beslut skickas till 
Veronica Hjorter-Stenklyft, ekonomichef 
Fredrik Persson, ekonom 
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Diarienummer: 2019.172 

§ 88 Höjning av avgifter inom vård och omsorg 
Den 21 augusti 2019 § 95 gav socialnämnden uppdrag till vård- och socialförvalt-
ningen att komma med en översyn av områden där det är möjligt att ta ut avgift 
samt en tillhörande analys av detta till arbetsutskottet 6 november 2019. 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 6 november 2019 § 84 presenterades 
översyn och analys. Arbetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att återkomma 
med förslag på höjda avgifter. 

Socialnämnden beslutade den 15 april 2020 § 60 att föreslå till kommunfullmäk-
tige att besluta om avgiftshöjningar enligt upprättat förslag. 

Underlag till beslut 
Socialnämnden 15 april 2020 § 60 
Arbetsutskottet § 81/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enlig upprättat förslag. 

Göran Edman (RD) yrkar på avslag till föreslagna höjningar. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Göran Edmans (RD) yrkande 
och finner bifall till eget yrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer höjning av fullkost i äldreomsorgen 

från och med 1 juli 2020 till 3 600 kronor per månad. Därefter regle-
ras avgiften årligen från och med 1 januari 2021 med utgångspunkt 
från prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

2. Avgift för förbrukningsartiklar i särskilt boende höjs från och med 1 
juli 2020 till 200 kronor per månad. Därefter regleras avgiften årligen 
från och med 1 januari 2021 med utgångspunkt från PKV. 

Skriftlig reservation 
Göran Edman (RD) och Veronica Berglund (SD) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för Göran Edmans yrkande.  
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Justering (signatur) 18 

Diarienummer: 2019.376 

§ 89 Svar på medborgarförslag avseende solcellsdriven produktion av 
vätgas 
Ett medborgarförslag avseende solcellsdriven produktion av vätgas har lämnats in 
av Jan-Gunnar Eliasson. Inlämnaren pekar på att det finns goda förutsättningar 
inom Strömsunds kommun att med hjälp av solceller och vatten producera vätgas. 
Gasen skulle därefter kunna användas i en lokal tankstation alternativt säljas vi-
dare. Inlämnaren föreslår att Strömsunds kommun via Strömsunds utvecklingsbo-
lag AB numera framtids- och utvecklingsförvaltningen, näringsliv och utveckling 
ges i uppdrag att utreda möjligheter, kostnader och effekter av medborgarförsla-
get. 

Underlag till beslut 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet § 82/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås. 
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Justering (signatur) 19 

Diarienummer: 2020.34 

§ 90 Uppföljning av internkontrollplan 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020, § 42 om internkontrollplan för 
kommunstyrelsens verksamheter för 2020. Planen har upprättats i samarbete med 
förvaltningscheferna för framtids- och utvecklingsförvaltningen, kommunlednings-
förvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen. 

Följande uppföljningar skall göras den 5 maj 2020:  

• Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 
• Praktikplatser, redovisning av antalet praktikplatser under året 
• Sjukskrivningar 
• Friskvård, uppföljning av nyttjandet av friskvård 
• ESF projektet HR 
• Vindkraftteknikerutbildning, klarlägga förutsättningar för framtida in-

tag 
• Avtalsuppföljning, följs avtalen 
• Underhåll av fastigheter och lokaler 
• Fastigheter, uppföljning av hyresmodellen 
• Färdtjänst 
• Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet § 84/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner inkomna uppföljningar. 

Beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
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Justering (signatur) 20 

Diarienummer 2019.263 

§ 91 Svar till motion angående Strömsunds camping 
Kerstin Engqvist (C) och Simon Högberg (M) har lämnat in en motion om att utreda 
en försäljning av Strömsunds camping. 

I ett likartat ärende beslutade kommunstyrelsen den 28 maj 2019 § 119, att 
Strömsunds camping inte ska avyttras, en försäljning av campingen är inte aktuell 
utifrån det strategiska markinnehavet. Då inget nytt framkommit i ärendet som 
föranleder ett ändrat förhållningssätt mot tidigare beslut, är det inte aktuellt att 
ändra detta beslut. 

Underlag till beslut 
Motion 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet § 86/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås.  
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Diarienummer 2019.260 

§ 92 Svar till motionen ”en ljusnande framtid – satsa på solenergin” 
En motion avseende en utredning av solcellsinstallationer på kommunala byggna-
der har lämnats in av Lena Johansson (S). I motionen föreslås att berörda kommu-
nala verksamheter ska utreda på vilka byggnader solpaneler skulle kunna installe-
ras samt att investeringskostnader redovisas till fullmäktige. De berörda verksam-
heterna ska även redovisa såväl miljö- som ekonomiska vinster. Vid nybyggnation 
och renoveringar ska alltid installation av solcellsanläggningar övervägas. 

Underlag till beslut 
Motion 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet § 87/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen bifalls. 

2. Fastighetsägaren får i uppdrag att utreda vilka lokaler som solpaneler skulle 
kunna installeras på. 

3. Fastighetsägaren utreder investeringskostnader för installationer. 

4. Fastighetsägaren redovisar de eventuella miljö- och ekonomiska vinster install-
ationerna skulle kunna innebära. 

5. Fastighetsägaren ska vid nyproduktion eller större renoveringsarbeten alltid ut-
reder möjligheten att installera solpaneler. 
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Diarienummer 2020.174 

§ 93 Elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kon-
tantbidrag för läsåret 2020/2021 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen har upprättat ett förslag på justering av 
elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kontantbidrag för kom-
mande läsår. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet § 88/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag. 
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Diarienummer 2019.344 

§ 94 Svar på medborgarförslag om lekpark vid Hökstigen/Transtigen 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att anlägga en lekpark vid Höks-
tigen/Transtigen i Strömsund eftersom det finns många barnfamiljer i området.  

I dagsläget finns det en mycket modern lekpark vid Vattudalsskolan/Hedenvind-
skolan den så kallade Holmparken, som ligger ca 250 meter från korsningen Höks-
tigen/Transtigen. På detta område finns det gungor, kompisgunga, klätterborg, 
hinderbana med mera.  

Strömsund kommun anser att den befintliga lekparken, Holmparken, uppfyller de 
önskemål som avses i medborgarförslaget och att avståndet till lekparken är rimlig 
för berörda barnfamiljer som bor i närområdet varför det inte är aktuellt att an-
lägga någon ny lekpark. 

Underlag till beslut 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet § 89/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås. 
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Justering (signatur) 24 

Diarienummer 2020.180 

§ 95 Bidrag till drift av samlingslokaler 2020 
Teknik- och serviceförvaltningen har sammanställt alla inkomna ansökningar som 
uppfyller normen för driftbidrag och gjort ett fördelningsförslag till aktuella före-
ningar. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse med bilaga 
Arbetsutskottet § 90/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag.  

Kommunstyrelsens beslut 
1 400 000 kronor fördelas på föreningarna enligt upprättat förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomi 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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Diarienummer 2020.204 

§ 96 Initiativärende om utbildning till personal inom vård och omsorg 
Susanne Hansson (S) har väckt ett initiativärende.  

Som ett led i att förbättra framtida personalförsörjning inom vård och omsorg har 
regeringen den 12 maj 2020 upprättat ett äldreomsorgslyft.  

Arbetsmarknadens parter, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt fackför-
bundet kommunal, har kompletterat regeringens satsning med en överenskom-
melse om att de personer som tar del av  tar del av äldreomsorgslyftet ska erbju-
das tillsvidareanställningar på heltid. 

Utifrån detta föreslår Socialdemokraterna att Strömsunds kommun utreder förut-
sättningarna och tar höjd för ett ökat antal utbildningsplatser inom vuxenutbild-
ningen för vård- och omsorgsstudier inför höstterminens start. 

Socialdemokraterna förslår även att Strömsunds kommun marknadsför utbild-
ningserbjudandet till anställda inom vård och omsorg i syfte att skapa intresse för 
utbildningen. 

Underlag till beslut 
Initiativärende 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller initiativärendet.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Initiativärendet bifalls. 
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§ 97 Delegationsbeslut   
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 68-91 
b) Biträdande chef för Kommunledningsförvaltningen, Carina Wiik om: 

1. Tjänstepension och ålderspension enligt KAP-KL eller PFA (1-19) 

2. Ålderslivränta enligt (L)PAK eller PA-KL (1-2) 

3. Kommunal bruttopension (1) 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.   
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§ 98 Delgivningar    
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel 

i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 

 Budget 2020 300 000:- 
 Landsbygdsriksdagen 2020, KS § 27/2020  -10 000:- 
 Bris region nord, KS § 70/2020  -25 000:- 

 Kvarstår 265 000:-
  
 

b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel 
i kommunstyrelsens utvecklingspott: 

 
 Budget 2020 1 000 000:- 
 Bygdens intresseförening 2019, KS § 209/2019 -120 000:- 
 Stöldskyddsföreningen, KS § 62 -5 000:- 
 Etablering av snabbladdstation, KS § 73 -65 000:- 

 Kvarstår 810 000:- 

c) Svar på skrivelse om att Strömsunds kommun ska köpa in nödradioappa-
rater, diarienummer 2020.122. 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
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