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Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 16 juni 2020 

Sammanträdets plats och tid 
Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.15 – 11.15 

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) 
Kerstin Sjöberg (V) 
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) 
Maritha Granqvist (C), tjänstgörande ersättare (via länk) 
 

Justerare 
Simon Högberg utses att justera protokollet, § 99-109. Justeringen sker på kommun-
kontoret i Strömsund torsdagen den 23 juni 2020.  

Underskrifter 
 

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

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

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

Simon Högberg, justerare 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat och kommunfullmäktige publicerar det på kommunens webbplats under peri-
oden måndag 23 juni 2020 till tisdag 14 juli 2020. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Ström-
sund. 

  



     

 

 

Övriga närvarande 
Hans-Erik Jansson, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 100 
Helen Löfgren-Larsson, teknik- och serviceförvaltningen, § 100 
Karl Texmo, teknik- och serviceförvaltningen, § 100 
Annika Hallin, teknik- och serviceförvaltningen, § 100 
Anders Bergman, stabschef samt miljö- och byggavdelningen, § 101 och § 102 
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Justering (signatur) 3 

§ 99 Kommunstyrelsens ordförande informerar 
• 29 maj 2020, sammanträde i gemensamma nämnden för samverkan. 

Nämndens framtida funktion diskuteras.  

• 29 maj 2020, ägarsamråd Jämtlands räddningstjänstförbund. Budget för 
2021 diskuteras då förbundet behöver ökade anslag. 

• 1 juni 2020, sammanträden i Primärkommunala samverkansrådet och Reg-
ionens samverkansråd. Aktuella frågor är bland annat länstal för flykting-
mottagning, länsgemensam rötgasanläggning i Östersund, gemensamma 
mål och prioriteringar av infrastrukturfrågor.  

• 3 juni 2020, folkhälsoråd med diskussioner om mätning av narkotika i av-
loppsvattnet, corona-anpassade aktiviteter för ungdomar under sommar-
lovet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har genom-
fört en undersökning och en kommunrapport är klar.  

• 10 juni 2020, möte i Regionala kollektivtrafikmyndigheten om åtgärder in-
för hösten för att minska trängsel i kollektivtrafiken och på skolskjutsar.  

• 15 juni 2020, möte för kommunstyrelseordföranden med Sveriges kommu-
ner och regioner (SKR) angående corona. Anders Knape, ordförande SKR 
och Lena Micko, civilminister informerade om kommunernas arbete under 
coronapandemin och de ekonomiska ersättningarna från staten.  

• Löpande möten i krisledningsgruppen angående corona.  

• Löpande möten med länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen och övriga 
kommuner med anledning av corona. 

• Information om tecknande av avtal med Östersunds kommun med anled-
ning av borgensåtagande till Inlandsbanan AB (IBAB). Östersunds kommun 
går in med ett aktieägartillskott till IBAB på 7,5 miljoner kronor i stället för 
borgensåtagande hos Kommuninvest. Detta utifrån att Östersunds kom-
mun inte är medlemmar i Kommuninvest. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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Diarienummer 2020.196 

§ 100 Insamling av matavfall 
Utifrån ett nytt regeringsbeslut ska alla kommuner åläggas att tillhandahålla ett sy-
stem för separat insamling av matavfall. Utifrån detta måste Strömsunds kommun 
ta ett beslut om insamling ska göras i egen regi eller läggas ut på entreprenad. 

Båda alternativ har för- och nackdelar men utifrån det som framkommit hittills för-
ordar teknik- och serviceförvaltningen en insamling i egen regi.  

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse med bilagor 
AU § 92/2020 

Yrkande  
* Håkan Espmark yrkar att ärendet bordläggs. 

* Susanne Hansson yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Håkan Espmarks yrkande och fin-
ner bifall till eget yrkande. 

Yrkande  
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att fortsätta med avfallsin-
samling i egen regi även när insamling av matavfall är genomförd. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta med avfallsinsamling i egen regi även när 
insamling av matavfall är genomförd. 

Reservation 
Håkan Espmark (M), Simon Högberg (M), Kerstin Engkvist (C) och Ma-
ritha Granqvist (C) reserverar sig till förmån för Håkan Espmarks yr-
kande.  
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Diarienummer: 2020.211 

§ 101 Yttrande till Miljödepartementet från Strömsunds kommun 
över SOU 2019:67, Betänkande av utredning om hållbar terrängkör-
ning. 
Anders Bergman, chef för miljö- och byggavdelningen har upprättat ett yttrande 
till Miljödepartementets utredning om hållbar terrängkörning. 

Utredningen har initierats utifrån att nuvarande lagstiftning bedöms otydlig och 
svårtolkad. Användning och körmönster för terrängfordon har förändrats över tid, 
dessa har gått ifrån att vara mestadels för arbets- och transportändamål till att 
vara mer inriktat mot nöjesåkning. Idag finns sex gånger så många snöskotrar som 
på 1980 talet. 

Den största förändringen i remissförslaget innebär att allmänna skoterleder ska in-
rättas. Ansvaret för dessa faller på kommunerna. Även tillsynen för överträdelser 
föreslås falla på kommunerna. 

Finansieringen föreslås ske genom en skatt på snöskotrar på ca 180 kronor per år 
samt ett statligt ”skoterkort” för 300 kronor per person och år. Intäkterna för 
dessa förutspås bli 50 respektive 90 miljoner kronor vardera.  

Från ovanstående medel ska då kommunerna kunna söka bidrag för upprättande 
och underhåll av leder samt till de så kallade naturvårdsvakter som ska sköta till-
syn av överträdelser. 

Underlag till beslut 
Yttrande 
AU § 98/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att betänkandet besvaras med upprättat yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Betänkandet besvaras med upprättat yttrande 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggavdelningen 
Miljödepartementet 
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§ 102 Informationspunkt – Corona 
Anders Bergman, stabschef, informerar om läget utifrån pågående coro-
napandemi. 

Lägesrapport 
• Den 16 juni 2020 finns 888 konstaterade fall i Jämtlands län. Den tyd-

liga topp som tidigare förutspåtts i smittspridningen verkar utebli. 
Istället ser man ett mer utdraget förlopp och förutspår klusterutbrott 
på enstaka platser, exempelvis en skola. 

• Smittspridningen i Strömsunds kommun är långsam. Idag har vi elva 
konstaterade fall i kommunen, två personer har avlidit. 

• De två förskolor i Hammerdal som stängdes på grund av personal-
brist är nu åter öppnade. 

• Besöksförbudet på äldreboenden är nationellt förlängt till den 31 au-
gusti 2020. 

• Inspektionen för vård och omsorg (IVO), har genomfört granskningar 
av äldreboenden i kommunen. Resultaten visar att allt var i sin ord-
ning. 

• IVO kommer att genomföra en ny granskning av särskilda boenden 
under vecka 23-25 2020. 

Samhälle 
• Brottsligheten har minskat med 7 procent. 
• Andelen öppet arbetslösa i Strömsunds kommun har ökat med 18 

procent, genomsnitt i Jämtlands län är 39 procent. 
• De provtagningsbussar som har annonserats kommer troligen tidig-

ast vecka 26. 
• En lagrådsremiss är framtagen. Utifrån denna ska ansvaret för stäng-

ning av restauranger och liknande som inte följer folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer, föras över till kommunerna.  

Kommunala verksamheter 
• De flesta verksamheter uppger att de har ingen eller måttlig påver-

kan.  
• Tillgången till skyddsutrustning är stabil. 
• Personalbortfallet i kommunala verksamheter är lågt. 
• Hela sjuklönekostnaden för april 2020, totalt 2,2 miljoner kronor har 

återbetalats. 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 

16 juni 2020 

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 7 

§ 102 fortsättning 
Nyligen genomförda åtgärder 
• Underhållning på äldreboenden. 
• Torghandel är åter öppen förutsett att handlare kan följa folkhälso-

myndighetens rekommendationer. 
• Utbildning av extrapersonal, så kallade ”pandemivikarier” är genom-

förd. 
• Översyn av beslut för att minska smittspridning, vad ska hända för att 

vi ska kunna öppna upp exempelvis gym, bibliotek och liknande. 
• Turistbyråerna i kommunen är stängda för fysiska besök, istället kom-

mer man att ha uppsökande verksamhet. Tillgänglighet via telefon, 
mejl och sociala medier är oförändrad. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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Diarienummer: 2020.207 

§ 103 Revidering av reglemente för gemensam nämnd för upphand-
lingssamverkan 2020 
Reglementet för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har på grund av 
ändrade förutsättningar behov av revidering. Främst gäller detta utifrån att Åre 
kommun avsagt sig medlemskap samt att man har ett behov av att kunna genom-
föra möten digitalt. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll från Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
Förslag till reglemente 
AU § 97/2020 

Yrkande 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner reviderat regle-
mente. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderat reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2020 
godkänns. 
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Diarienummer 2019.214 

§ 104 Skrivelse om införande av enprocentsregeln för konstnärlig ge-
staltning av offentliga miljöer 

Ströms konstklubb har lämnat in ett medborgarförslag om att införa enprocentsre-
geln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer i Strömsunds kommun. 

Möjlighet att lämna in medborgarförslag är enligt kommunallagen, SFS(2017:725), 
enbart öppen för enskilda medborgare och inte föreningar. Utifrån detta betraktas 
det inlämnade förslaget som en skrivelse. 

Enprocentsregeln är en finansieringsmodell för konstnärlig gestaltning i offentliga 
miljöer som tillämpats i Sverige sedan 1937. Den innebär att en procent av inve-
steringsbudgeten för ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, infrastruktur och of-
fentliga miljöer avsätts till konstnärlig gestaltning. 

Konstnärlig utsmyckning är en viktig del i en attraktiv kommun, tyvärr så står kom-
munen i en svår ekonomisk situation som gör det svårt att avsätta en viss procent 
till den konstnärliga utsmyckningen. Kommunens hyresbostäder finansieras via hy-
resintäkter vilket kommer att innebära högre hyror för hyresgästerna. 

Då detta är en viktig fråga föreslås att kommunen tar fram en riktlinje för den 
konstnärliga gestaltningen i kommunen där man vid ny-, om- och tillbyggnad av 
fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer avsätter medel till konstnärlig ge-
staltning, men inte anger en exakt summa eller procentsats. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Skrivelse från Ströms konstklubb 
AU § 99/2020 

Yrkande  
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektö-
ren i uppdrag att ta fram riktlinjer för den konstnärliga gestaltningen i 
kommunen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram riktlinjer för den konstnärliga gestalt-
ningen i kommunen. 
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Diarienummer 2020.223 

§ 105 Tilläggsanslag budget 2020, näringsliv och utveckling 
Utifrån att Strömsunds utvecklingsbolag AB (SUAB) är under avveckling, har ett be-
hov uppstått att justera kommunstyrelsens tidigare driftsbidrag till bolaget. Detta 
uppgår till totalt 4 066 000 kronor per år. 

Personal och löpande verksamhet har övergått till framtids- och utvecklingsförvalt-
ningens, FUF, nya enhet näringsliv och utveckling per 1 februari 2020. 

Förslag till beslut är att kommunstyrelsen styr om sitt driftsbidrag under ändamål 
näringsliv till att finansiera ordinarie drift i SUAB under januari 2020 och kostnader 
i samband med bolagets avvecklingsprocess, samt överför medel internt till FUFs 
enhet näringsliv och utveckling. Resterande medel får kvarstå under kommunsty-
relsen under 2020. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
AU § 100/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enlig arbetsutskottets förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens utbetalning av driftsbidrag till Strömsunds utvecklingsbolag 

AB för avvecklingsåret 2020 bestäms till 500 000 kronor. 
2. Kommunstyrelsen beviljar 3 016 000 kronor i tilläggsanslag för budget 2020 till 

framtids- och utvecklingsförvaltningen, näringsliv och utveckling, avseende 11 
månader 2020. 

3. Medel anvisas från kommunstyrelsens budget ändamål 350. 
4. Resterande 550 000 kronor kvarstår under kommunstyrelsens budget ändamål 

350. 

Efter att likvidationen av Strömsunds utvecklingsbolag AB är slutförd får kommun-
styrelsen besluta om fördelning av avvecklingslikviden och rambeslut för budgetår 
2021 för framtids- och utvecklingsförvaltningens enhet näringsliv och utveckling. 
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Diarienummer 2020.224 

§ 106 Kommunledningsförvaltningen intern budgetjustering 2021 
Det finns ett behov av att budgetjustera en mängd olika interndebiteringar från 
kommunledningsförvaltningen (KLF),  till övriga verksamheter från och med bud-
get 2021. 

Exempel på kostnader som KLF har interndebiterat ut under många år är vissa 
systemkostnader inom lön, HR och ekonomi, informatör, andel av tjänst. 

Efter denna interna budgetjustering bär KLF ansvaret för dessa kostnader framåt. 
Internjusteringen bidrar till att minska administrationen. Förvaltningscheferna har 
bekräftat föreslagen budgetjustering. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
AU § 101/2020 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Upprättat förslag med intern budgetjustering till kommunledningsförvaltningen 
från kommunens övriga verksamheter godkänns. Bilaga. 
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Diarienummer 2020.252 

§ 107 Initiativärende – Begäran om en utvärdering av bemannings-
funktionen 
Kerstin Engkvist (C), Göran Espmark (C), Mats Gärd (C) och Maritha Granqvist (C) 
har lämnat in ett initiativärende med en begäran om utvärdering av bemannings-
enhetens verksamhet samt organisationen för ruttplanering inom vård- och social-
förvaltningen. 

Underlag till beslut 
Initiativärende 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar skicka ärendet till kommundi-
rektör för beredning. 

Kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet skickas till kommundirektör för beredning. 
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§ 108 Delegationsbeslut   
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 92-104. 
b) AVA-chef, Helen Löfgren-Larsson om: 

1. Ansökan om avgiftsbefrielse från grundavgift. 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
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§ 109 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) Sveriges kommuner och regioner, förbundsavgift år 2021 
d) Sveriges kommuner och regioner, sammanträdesplan för 2021. 
e) Arbetsmiljöverket, tillsynsmeddelande Hjalmar Strömerskolan 

2020/004155. 
f) Svensk kollektivtrafik, Differentierade skolstarter för att minska trängsel 

och smittspridning av Covid-19. 
g) Länsstyrelsen i Jämtlands län, sammanställning över vägar och gator i 

Jämtlands län. 
h) Länsstyrelsen i Jämtlands län, beslut om bildande av naturreservatet Sil-

jeåsen, Strömsunds kommun. 
i) Region Jämtland Härjedalen, protokoll från regionens samverkansråd 1 

juni 2020. 
j) Fjällsjö framtid, namninsamling avseende rivning av fastigheter i Backe 

och Hoting. 
k) Inlandskommunerna ekonomisk förening, protokoll från förenings-

stämma 2020. 
l) Primärkommunala samverkansrådet, protokoll 4 maj 2020. 
m) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, förtydligande kring kom-

munernas användning av statlig ersättning för arbetet med krisbered-
skap och civilt försvar med anledning av pandemihantering 2020. 

n) Migrationsverket, information om reviderad årsplanering. 
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§ 109 fortsättning 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
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