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Plats och tid      Folkets Hus Strömsund, Grelsgård, kl. 08.00-09.00 
Ajournering:       Kl 08.10 – 08.25 § 235 
 

Beslutande  Susanne Hansson (S), ordförande  
  Göran Bergström (S) 
  Bertil Johansson (S) 
  Rebecca Sjöstedt (S) 
  Bengt-Åke Persson (S) 
  Sara Edvardsson (S) 
  Mats Gärd (C) 
  Göran Espmark (C) 
  Håkan Espmark (M)  
  Simon Högberg (M) 
  Göran Edman (RD)    
  Roger Kristofersson (S), tjänstgörande ersättare 
  Kerstin Sjöberg (V), tjänstgörande ersättare 
  Marita Granqvist (C), tjänstgörande ersättare  
  Steve Svensson (SD), tjänstgörande ersättare   
 
Övriga närvarande Viktor Sjödin, sekreterare 
 Anneli Svensson, kommundirektör  

 

 Utses att justera Mats Gärd 

Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, 2019-12-11 
plats och tid 

  

 Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 235-236 
  Viktor Sjödin 
 

 Ordförande .........................................................................   

  Susanne Hansson      
 

 Justerare ......................................................................... 

  Mats Gärd  
  

 ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-12-11 

Datum då anslag sätts upp 2019-12-11  Datum då anslag tas ned 2020-01-02  
 

Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund 

för protokollet 

Underskrift ............................................................. 

  Viktor Sjödin  
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§ 235  Dnr 2019.371 001 

 
Förslag förändrad organisation - Verksamhetsövergång 
Strömsunds utvecklingsbolag 
 
Kommundirektören föreslår att näringslivsfrågor samlas inom framtids- 
och utvecklingsförvaltningen från den 1 februari 2020.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens mål är redan idag att utveckla 
kommunen och dess medborgare och vara en sammanhållen organisation 
för kommunens satsningar på kompetenshöjning, tillväxt och samhällsut-
veckling. 
 
Genom att kraftsamla resurserna under en gemensam förvaltning kan nä-
ringslivsfrågorna även få en mer naturlig spridning inom hela kommun-
förvaltningen och även in i kommunstyrelsen.  
 
Ärendet återremitterades på kommunfullmäktige den 13 november 2019 
med motiveringen att en analys av en ny organisation av framtids- och 
utvecklingsförvaltningen bör göras innan beslutet tas.   
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 183/2019. 
 
 
 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunstyrelsen 2019-12-11  3
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 235 forts. 
 
Ajournering 
 
Kommunstyrelsen ajournera sig för partiöverläggningar.  
 
Yrkande 
 
*Susanne Hanson (S) yrkar enligt arbetsutskottets förslag. 
  
*Simon Högberg (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag 
 
Proposition  
 
Ordföranden ställer proposition Susanne Hanssons yrkande mot Simon 
Högbergs yrkande och finner bifall till Susanne Hanssons yrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Näringslivsfrågor överförs till framtids- och utvecklingsförvaltningen 

från den 1 februari 2020.  
 

2. Strömsunds utvecklingsbolag avvecklas med start från den 1 januari 
2020. 
 

3. Strömsunds utvecklingsbolags arkiv överlämnas till Strömsunds kom-
muns arkiv.   
 

Reservation 
 
Bertil Johansson (S), Håkan Espmark (M), Simon Högberg (M), Göran Ed-
man (RD), Marita Granqvist (C) och Steve Svensson (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Simon Högbergs yrkande. 
_____  
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§ 236 Dnr 2019.471 024 

 
Revidering av reglemente Bestämmelser för ersättning till 
förtroendevalda 
 
Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda reviderades senast vid  
kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2019 § 38. 
 
Text med gul överstrykning är läsanvisningar till nytt innehåll och ge-
nomstruken är sådan text som ska tas bort när den nya utgåvan är fast-
ställd av kommunfullmäktige. 
 
Det som stryks är § 7 och arvode för Strömsunds utvecklingsbolag presi-
dium. § 7 stryks för att arbetsuppgifterna kommer att finnas med i de nya 
reglementena för nämnderna som utarbetas under våren 2020. Arvode för 
Strömsunds utvecklingsbolagspresidium försvinner i och med verksam-
hetsövergången till Strömsunds kommun och att bolaget läggs ner.  
 
Det som är nytt är arvode till ordförande och vice ordförande till det ny-
bildade näringslivsutskottet som ligger under kommunstyrelsen.  
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 184/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Reglemente för Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda fastställs.  
 
Deltagande i beslut 
 
Simon Högberg (M) deltar ej i beslutet 
_____ 
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