
Sida 1 (28) 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 5 maj 2020 

Sammanträdets plats och tid 
Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.30 – 14.30 

Beslutande 
Susanne Hansson (S), ordförande 
Göran Bergström (S) (via länk) 
Gudrun Hansson (S) (via länk) 
Mats Gärd (C) (via länk) 
Simon Högberg (M) (via länk) 
Kerstin Engkvist (C), ej beslutande (via länk) 
Håkan Espmark (M), ej beslutande (via länk) 

Justerare 
Mats Gärd utses att justera protokollet, paragraf 68-91. Justeringen sker på 
kommunkontoret i Strömsund måndagen den 12 maj 2020.  

Underskrifter 

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

Susanne Hansson, ordförande 

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

Hans-Erik Jansson, sekreterare 

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

Mats Gärd, justerare 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat och kommunfullmäktige publicerar det på kommunens webbplats under peri-
oden tisdag 12 maj 2020 till onsdag 3 juni 2020. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund. 
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Övriga närvarande 
Hans-Erik Jansson, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Carina Wiik, kommunledningsförvaltningen 
Ingela Sonidsson, kommunledningsförvaltningen, § 69 
Anders Bergman, stabschef, § 70 
Gudrun Öjbrandt, vård- och socialförvaltningen, § 70 
Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 71-72 
Karin Stierna, teknik- och serviceförvaltningen, § 71 
Mikael Ehrs, teknik- och serviceförvaltningen, § 71 
Lars Thorin, barn-, kultur- och utbildningsförvaltning, § 71 
Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 72-73 
Marina Wahlström, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 74 
Anna Backman Wikström, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 74 
Elin Svanberg, Hjalmar Strömerskolan, § 74 
Saga-Li Ehnberg Ahtola, Hjalmar Strömerskolan, § 74 
Elisabeth Lindholm, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 75 
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§ 68 Ändringar i föredragningslistan 
Följande ärende läggs till i föredragningslistan: 

•  Återreglering av fastigheten Armeraren 2 från Strömsunds hyresbo-
städer AB. 

• Information från Hjalmar Strömerskolans juniorambassadörer. 
• Projektansökan Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) – 

Barn i familj. 
• Upprustning och vägförrättning Vikenvägen. 
• Bidrag till drift av samlingslokaler 2020. 

Arbetsutskottets beslut 
Föredragningslistan godkänns med ovanstående tillägg. 
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§ 69 Information om personalfrågor 
Ingela Sonidsson HR-chef informerar om aktuella personalfrågor och om den upp-
handling av företagshälsovård som pågår. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 70 Information om corona
Anders Bergman stabschef och Gudrun Öjbrandt chef för vård- och socialförvalt-
ningen informerar om vad som hänt inom stab och krisledningsarbete relaterat till 
den pågående pandemin. 

• Idag har vi cirka 360 konstaterade fall i länet.
• 20 personer vårdas på sjukhus på grund av covid-19, fem av dessa vår-

das på intensivvårdsavdelning.
• Bekräftade fall finns i kommunens verksamheter, information om

detta gick ut under föregående vecka.
• Beslut om hur studentavslutning ska genomföras är antaget.
• En ökad oro kan konstateras i vissa personalgrupper.
• I nuläget är tillgången på skyddsutrustning tillräcklig.
• Kommunens webbplats är uppdaterad med en ”corona-portal” där in-

formationen finns samlad. Här finns även information i lättläst form
och även information på flera språk.

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 71 Information om strategiska lokalfrågor  
Richard Persson, Karin Stierna från teknik- och serviceförvaltningen samt Lars Tho-
rin från barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen informerar om aktuella lokalfrå-
gor. 

Lokalutredning för Bredgårds- och Hedenvinds rektorsområden 
En lokalutredning är genomförd avseende Bredgårds- och Hedenvinds rektorsområ-
den. Bakgrunden till att utredningen initierades är främst att elevantalet uppskattas 
öka i framtiden. Tre förslag är utarbetade utifrån de behov som identifierats. 

Försäljning av Solgården i Hoting 
Solgården i Hoting ligger sedan en tid ute till försäljning, en intresseanmä-
lan har inkommit. Teknik- och serviceförvaltningen avser att gå vidare i 
dialogen med intressenten. 

Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet tar del av informationen 
2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att föra en fortsatt dia-

log med den aktuella intressenten avseende en eventuell försäljning av 
Solgården. 
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Diarienummer: 2020.178 

§ 72 Återreglering av fastigheten Armeraren 2 från Strömsunds hyres-
bostäder AB 
Det har under ett antal år funnits behov av att återreglera fastigheten Armeraren 2 
från Strömsunds hyresbostäder AB (SHB) tillbaka till kommunen. Kommunen har ut-
fört en omfattande ombyggnation av fastigheten till en ny förskola, Rotnäsets för-
skola. Gränsdragningsproblematik uppstår vid fastighetens förvaltning då den är 
uppdelad på två organisationer.  

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen köper fastigheten Armeraren 2 för en köpeskilling om 2,5 
miljoner kronor. 

2. Finansiering av investeringen sker genom en utökning av investerings-
ramen 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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§ 73 Information om budgetförutsättningar 2021
Veronica Hjorter Stenklyft informerar om budgetförutsättningar inför kommande 
budgetår. 

• Ny skatteprognos kom den 29 april.
• Den aktuella uppräkningen av prisindex för kommunal verksamhet,

PKV, har justerats ner från 2,8 till 2,0 procent. Anledningen är främst
den förskjutna avtalsrörelsen samt en osäkerhet kring sysselsättningen
med anledning av den pågående pandemin.

• Ovanstående punkt innebär en reducering av våra budgetramar.
• Det är viktigt att vi håller fast vid de grundförutsättningar som fanns

innan coronapandemin påverkade arbetet. Vi måste ständigt bevaka
hur förutsättningarna förändras och korrigera utifrån detta under pro-
cessen.

• Från Sveriges kommuner och regioner (SKR) meddelas att Sveriges för-
sämrade ekonomi kommer att förvärras ytterligare under 2020 men
att återhämtningen kan gå snabbare än vad man först trodde.

• Uppskattningsvis kommer kommunens skatteintäkter att minska i fem
till sex år framåt på grund av den pågående coronapandemin.

• En ny uppdaterad prognos planeras bli klar fredag den 8 maj 2020.

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tar del av redovisningen. 
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Diarienummer: 2020.182 

§ 74 Information från Hjalmar Strömerskolans juniorambassadörer
Elin Svanberg och Saga-Li Ehnberg Ahtola båda elever på Hjalmar Strömerskolan och 
tillika juniorambassadörer för Europaparlamentet. Under sista kvartalet 2019 har de 
tagit initiativ till och genomfört en enkät avseende kommuninvånarnas syn på EU. 
Bakgrunden till initiativet bygger på att Strömsunds kommun var den näst mest EU-
negativa i riket vid folkomröstningen 1994. Man ville med hjälp av enkäten se ifall 
kommuninvånarnas inställning till EU hade förändrats under de år som gått sedan 
folkomröstningen. Enkäten gick ut via facebookgruppen Strömsunds anslagstavla, 
totalt besvarades den av 340 personer. 

• 45,3 procent av respondenterna uppger att de är för ett svenskt EU-
medlemskap medan 54,7 procent är emot.

• 72,6 procent uppger att de har goda övergripande kunskaper om hur
EU påverkar deras vardag.

• En klar majoritet av respondenterna uppger att de har goda eller
mycket goda kunskaper om EU.

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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Diarienummer: 2020.179 

§ 75 Projektansökan Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 
– Barn i familj 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen (FUF) önskar via resurscentrum för integrat-
ion (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 beak-
tas samt till det självmanta återvändandet för personer som inte beviljas uppehålls-
tillstånd.  

Tidigare drevs projektet Barnets bästa vid återvändande som hade ett likartat syfte 
men var riktat mot ensamkommande barn och ungdomar. Barn i familj fokuserar på 
de barn och unga som är en del av en familj som inte beviljas uppehållstillstånd. 
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 familj, under 
förutsättning att projektet beviljas av AMIF. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering till projektansökan. 

2. Kommunstyrelsen beviljar medel i form av 225 000 kronor som del av 
tjänst inom FUF/RCI. 
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Diarienummer 2020.140 

§ 76 Upprustning och vägförrättning Vikenvägen 
Strömsunds kommun genom teknik- och serviceförvaltningen (TSF) ansvarar för 
drift- och underhållskostnaden för Vikenvägen som är en enskild väg mellan Jorm-
lien 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 service-
förvaltningen föreslår att en vägförrättning genomförs så att ansvaret för vägen 
övergår till berörda markägare. Kommunen själv äger ingen mark i anslutning till 
vägen.  
Kommunstyrelsen föreslås besluta att teknik- och serviceförvaltningen ansöker om 
vägförrättning av Vikenvägen hos Lantmäteriet så berörda markägare tar över an-
svaret för vägen. Kommunstyrelsen föreslås utöver detta ta beslut om vilket av al-
ternativen 1 och 2 enligt nedanstående som ska väljas innan ansökan om vägförrätt-
ning görs. 

1. Berörda markägare tar över vägen i befintligt skick och får upprusta 
den utifrån Trafikverkets krav för statligt bidrag. Kommunstyrelsen an-
slår ca 80 000 kronor till förrättningskostnaden. 

2. Kommunen genomför upprustningen av bron och vägen innan förrätt-
ningen genomförs. Kommunstyrelsen anslår ca 700 000 kronor för 
upprustningen samt förrättningskostnaden om ca 80 000 kronor. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse med bilagor 

Yrkande  
Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta om att avsätta 510 000 kro-
nor för upprustning av vägen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 

510 000 kronor avsätts ur kommunfullmäktiges pott för oförutsedda kost-
nader för upprustning av vägen.   
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Diarienummer 2020.140 

§ 77 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 veteransko-
ter rally.  

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

Joelkommittén rekommenderas att söka medel från kommunstyrelsens samstiftelse 
Hammerdal. Det är en stiftelse som delar ut medel till välgörande ändamål i Ham-
merdals och Gåxsjö församlingar. Ansökningsperioden är under hösten.   

1. Joelkommittén får 15 000 kronor i marknadsföringsbidrag under förutsätt att 
mässan genomförs.  
 

2. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2020. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Joelkommittén beviljas 15 000 kronor. 

 
2. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring 2020. 
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Diarienummer 2020.133 

§ 78 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 styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.    

Underlag till beslut 
Årsredovisning 2019  
Revisionsberättelse   

Yrkande  
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslut  

Årsredovisningen godkänns.  
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Diarienummer 2019.179 

§ 79 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 programperiod gäl-
lande EUs fonder och även i fortsättningen gå in med offentlig finansiering. 

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

Underlag till beslut 
Skrivelse  

Yrkande  
Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att Strömsunds kommun aktivt kom-
mer att delta i ansökan för kommande programperiod. Medfinansiering av kom-
mande programperiod kommer att hanteras av budgetberedningen inför 2021. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Strömsunds kommun kommer aktivt att delta i ansökan för kommande program-

period. 
2. Medfinansiering av kommande programperiod kommer att hanteras av budget-

beredningen inför 2021. 
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Diarienummer 2020.170 

§ 80 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 länssty-
relsen 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 

Yrkande 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att ekonomichef Veronica Hjorter 
Stenklyft utses till kommunens representant i konsortiet för Kommunernas gemen-
samma Pensionsstiftelse och som ersättare utses ekonom Fredrik Persson. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyft utses till kommunens repre-

sentant i konsortiet för Kommunernas gemensamma Pensionsstiftelse.

2. Som ersättare utses ekonom Fredrik Persson
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Diarienummer 2019.172 

§ 81 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 över-
syn och analys. Arbetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med för-
slag på höjda avgifter. 

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

Underlag till beslut 
Socialnämnden 15 april 2020 § 60 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer höjning av fullkost i äldreomsorgen från
och med 1 juli 2020 till 3 600 kronor per månad. Därefter regleras av-
giften årligen från och med 1 januari 2021 med utgångspunkt från pris-
index 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.



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

5 maj 2020 

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 18 

Diarienummer 2019.376 

§ 82 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 vidare. Inlämnaren föreslår att Strömsunds 
kommun via Strömsunds utvecklingsbolag AB numera framtids- och ut-
vecklingsförvaltningen, näringsliv och utveckling ges i uppdrag att utreda 
möjligheter, kostnader och effekter av medborgarförslaget. 

Underlag till beslut 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet att avslå medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 
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Diarienummer 2019.214 

§ 83 Medborgarförslag: Inför enprocentsregeln för konstnärlig gestalt-
ning av offentliga miljöer
Ströms konstklubb har lämnat in ett medborgarförslag om att införa enprocentsre-
geln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer i Strömsunds kommun.  

Enprocentsregeln är en finansieringsmodell för konstnärlig gestaltning i offentliga 
miljöer som tillämpats i Sverige sedan 1937. Den innebär att en procent av investe-
ringsbudgeten för ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, infrastruktur och offent-
liga miljöer avsätts till konstnärlig gestaltning. 

En konstnärligt gestaltad livsmiljö leder till ökat välbefinnande, stimulerar demokra-
tiska processer och bidrar till ökad integration. Offentlig konst bidrar till att stärka 
kommunens attraktionsvärde för boende, presumtiva inflyttare, tillfälliga besökare 
och företagande.  

Kommunfullmäktige föreslås bifalla medborgarförslaget. 

Underlag till beslut 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet att återremittera ärendet till kom-
mundirektören med uppdrag att komplettera beslutsunderlaget. 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras till kommundirektör med uppdrag att komplettera besluts-
underlaget till arbetsutskottets sammanträde 2 juni 2020. 

Beslut skickas till 
Kommundirektör 
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Justering (signatur) 20 

Diarienummer 2020.34 

§ 84 Uppföljning av internkontrollplan  
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020, § 42 om internkontrollplan för kom-
munstyrelsens verksamheter för 2020. Planen har upprättats i samarbete med för-
valtningscheferna för framtids- och utvecklingsförvaltningen, kommunledningsför-
valtningen 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 intag 
• 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 

Yrkande 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet att godkänna inkomna uppfölj-
ningar. 

Arbetsutskottets beslut 
Till framtida redovisningar ska underlagen innehålla en mer utförlig ana-
lys och tydligare kommentarer. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner inkomna uppföljningar. 

Beslut skickas till 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 

 
  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

5 maj 2020 

Justering (signatur) 21 

Diarienummer 2019.225 

§ 85 Kartläggning av narkotikabruk genom mätningar i avloppsvatten
Moderaterna har skrivit en motion om kartläggning av narkotikabruk genom mät-
ningar i avloppsvatten. AVA-enheten kan utföra provtagningen men för att kunna 
göra dessa provtagningar behöver en del saker klargöras bland annat dessa: 

• Vilka ämnen ska analyseras?
• Hur många prover ska tas (på ett år)?
• Vart ska proverna tas? Vilket/vilka reningsverk är aktuella?
• Vem analyserar provsvaren och gör utvärdering?
• Vem betalar för analyserna och provtagningen?

Underlag till beslut 
Motion 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet att återremittera ärendet till kom-
mundirektören med uppdrag att formulera ett tydligare svar. 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras till kommundirektör med uppdrag att formulera ett tydli-
gare svar. 

Beslut skickas till 
Kommundirektör 
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Justering (signatur) 22 

Diarienummer 2019.263 

§ 86 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 för-
anleder ett ändrat förhållningssätt mot tidigare beslut, är det inte aktuellt att ändra 
detta beslut.   

Underlag till beslut 
Motion 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande 
Ordföranden förslår arbetsutskottet att avslå motionen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås. 
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Diarienummer 2019.260 

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

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Motion 

Yrkande 
Ordföranden förslår arbetsutskottet att bifalla motionen samt att fastighetsägaren 
får i uppdrag att utreda vilka lokaler som solpaneler skulle kunna installeras på. Fas-
tighetsägaren utreder investeringskostnader för installationer. Fastighetsägaren re-
dovisar de eventuella miljö- och ekonomiska vinster installationerna skulle kunna 
innebära. Fastighetsägaren ska vid nyproduktion eller större renoveringsarbeten all-
tid utreder möjligheten att installera solpaneler. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 

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 installat-
ionerna skulle kunna innebära.

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

§ 88 Elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kon-
tantbidrag för läsåret 2020/2021
Ett förslag om en reglering av elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor 
samt kontantbidrag för kommande läsår har inkommit från framtids- och utveckl-
ingsförvaltningen. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag. 
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Diarienummer 2019.344 

§ 89 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/Hedenvindsko-
lan den så kallade Holmparken, som ligger ca 250 meter från korsningen Höks-
tigen/Transtigen. På detta område finns det gungor, kompisgunga, klätterborg, hin-
derbana 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 anlägga 
någon ny lekpark.  

Underlag till beslut 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att avslå medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget avslås. 
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Diarienummer 2020.180 

§ 90 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 
Bilaga, driftbidrag 2020 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1 400 000 kronor fördelas på föreningarna enligt upprättat förslag. 
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§ 91 Delgivningar

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner: 

Cirkulär 20.17 - Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen 

m.m.

Cirkulär 20.19 - Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hante-
ring av semester för semesteråret 2020. 

Cirkulär 20.21 - Feriearbete/Sommararbete 2020. 

Arbetsutskottets beslut  
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
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