
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen den 10
januari 2023

Sammanträdets plats och tid

Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.15 –

14.00

Beslutande

Susanne Hansson (S), ordförande

Bertil Johansson (S) (via länk)

Roger Kristoffersson (S)

Karin Näsmark (S)

Mats Gärd (C)

Kerstin Engkvist (C)

Eira Roos (C)

Simon Högberg (M) (via länk)

Karin Holmkvist (M)

Svante Westin (M)

Robert Gjersvold (SD)

Veronica Berglund (SD)

Tomas Edin (SD)

Gudrun Andreasson (S), tjänstgörande ersättare (via länk)

Håkan Espmark (M), tjänstgörande ersättare (via länk förmiddag)

Justerare

Svante Westin utses att justera protokollet paragraf 1-16. Justeringen sker

digitalt måndagen den 16 januari 2023.
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Justerare

Underskrifter

Susanne Hansson, ordförande

Carina Wiik, sekreterare

Svante Westin, justerare

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat och kommunstyrelsen publicerar det på kommunens

webbplats under perioden måndag 16 januari 2023 till tisdag 7 februari

2023. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund.

Övriga närvarande

Carina Wiik, sekreterare

Anneli Svensson, kommundirektör

Helen Löfgren Larsson, teknik- och serviceförvaltningen

Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen
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Justerare

Diarienummer KS.2022.938

§ 1 Ändringar i föredragningslistan

Ärenden som läggs till:

 Bidrag till drift av samlingslokaler

 Val av ledagmot och ersättare till Vaajma

Ärenden som tas bort:

 Reviering av taxorna för miljö- och byggnämndens verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Föredragningslistan godkänns.
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Diarienummer KS.2022.939

§ 2 Kommunstyrelsens ordförande informerar

 15 december, direktionsmöte med Akademi Norr. Ny budget och
verksamhetsplan för 2023 antagen.

 16 december, styrelsemöte med Kommunförbundet Jämtland
Härjedalen. Ny styrelse väljs på förbundsstämman den 30 januari.
Två ledamöter per kommun i styrelsen, från Strömsund Susanne
Hansson och Simon Högberg.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Diarienummer KS.2022.850

§ 3 Begäran om ändrad borgensåtagande hos Inlandståget AB till
Inlandsbanan AB

Fullmäktige beslutade om att ingå borgen för Inlandståget AB, § 103 per den 11
december 2019 för ett totalt högsta lånebelopp om 1 000 000 kronor.

Enligt skrivelse från Inlandsbanan AB önskar de att alla ägarkommunerna
beslutar att överföra sitt befintliga borgensåtagande hos Inlandståget AB till
Inlandsbanan AB. Detta då ägandet av nya motorvagnar är överförda från
dotterbolaget Inlandståget AB till moderbolaget Inlandsbanan AB, och därmed
behöver även tillhörande lån flyttas över. Långivaren Kommuninvest behöver
nya beslutshandlingar.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse
Begäran om ändrad borgen

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Inlandsbanan AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
833 335 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi

Kommunledningsförvaltningen, Veronica Hjorter Stenklyft
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Justerare

Diarienummer TSF.2022.953

§ 4 Övertagande av återvinningsstationer (ÅVS)

Regeringen har beslutat att ansvaret för insamling av hushållens förpackningar
ska övergå till Sveriges kommuner från 1 januari 2024. År 2027 ska
fastighetsnära insamling vara fullt utbyggd i samtliga kommuner. Målet med
förändringen är att fler förpackningar ska samlas in och återvinnas.

För att lösa insamlingen redan från 1 januari 2024 har vi erbjudits av
Förpackningsinsamlingen (FTI) att överta deras återvinningsstationer (ÅVS).
Detta är en möjlig väg för oss att lösa kravet från 2024, för att sedan vidare
förbereda för fastighetsnära insamling 1 januari 2027.

Producenterna som sätter förpackningar på marknaden ska även fortsatt stå för
kostnaden för insamlingen och Naturvårdsverket har utarbetat en
ersättningsmodell.

Sammanfattning för övertagande av återvinningsstationer (ÅVS)
från Förpackningsinsamlingen (FTI).

· ÅVS-systemet behöver övertas i sin helhet.

· Kommunen betalar för behållarna som har ett pris baserat på
restvärde utan påslag, prisindikation för vårt del är 790 000 kr. Vi
kommer även att köpa ett antal behållare för att ha till utbyte och
komplettering, total kostnad cirka 1 miljon kronor. Faktura från FTI
skickas 2023-12-31. Till denna kostnad kommer ett
investeringsäskande till 2024 att göras.

· Övriga inventarier på ÅVS överlåts till kommunen utan kostnad.

· Vi behöver avtala övertagandet tidigt. Vi behöver tid till upphandling
av tömningsuppdraget, städ, snöröjning, markavtal med mera.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunen övertar de befintliga återvinningsstationerna (ÅVS) från
Förpackningsinsamlingen (FTI) från och med 1 januari 2024.
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Beslut skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen, Helen Löfgren-Larsson

Teknik- och serviceförvaltningen, Richard Persson
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Diarienummer KS.2022.17

§ 5 Medborgarförslag - Användning av hemkunskapskök på
skolorna

Medborgarförslaget innebär att alla kommunens grundskolor, där
hemkunskapskök finns, ska kunna hyras ut till studieförbunden.

Kommunen har sedan några år en återhållsam inställning till utlåning av skolans
lokaler då det fanns ett behov av att strama upp aktiviteterna som då ägde rum.
Detta gäller framför allt verksamheter som inte är förenliga med skolans
uppdrag och värdegrund. Det finns en del praktiska svårigheter som man måste
ta hänsyn till och Barn-, kultur och utbildningsförvaltningen saknar i dagsläget
förutsättningar att hantera ett sådant upplägg som innebär mer utredning kring
försäkringsfrågor, sanitetsfrågor och administration.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att ge barn-, kultur- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att hyra ut
hemkunskapskök till studieförbund för studiecirklar samt att
medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Mats Gärd och Karin Näsmark yrkar bifall till ordförandens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka
möjligheterna att hyra ut hemkunskapsköken till studieförbund för
studiecirklar.

2. Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga.

Beslut skickas till

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, Tomas Sjövall
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Postnummer och ort 
833 95 Strömsund

E-postadress
insj3@hotmail.se

Medborgarförslag - lämna in
Ärendenummer: #770 | Inskickat av: Ingeborg Marianne Schupp-Jonasson (signerad) | 2022-01-10 10:

29

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 
195807150783

För- och efternamn 
Ingeborg Marianne Schupp-Jonasson

Adress 
RÖNINGEN, STRAND 475

Telefon 
+46738062686

Mobiltelefon 
+46738062686

Notifieringar 
E-post
SMS

2. Förslag

Rubrik på medborgarförslaget

Användning av hemkunskapskök på skolorna



Ärendenummer: #770 | Inskickat av: Ingeborg Marianne Schupp-Jonasson (signerad) | Datum: 2022-01-10 10:29 Sida  av 2 3

Ditt förslag

Beskriv ditt förslag så utförligt du kan. Ju mindre kompletteringar som behövs i efterhand ju 
fortare kan du få ett besked om ditt förslag.

Hej,

Är kursledare på ABF. Har bland annat kurser inom matlagning, bakning, fermentering osv. 
Dessa kurser kräver många gånger flera spisar, ugnar osv och det skulle verkligen underlätta om 
det fanns tillgång till hemkunskapsköken inom kommunen. Har i tidigare kurser använd 
bygdegården i Strand bland annat men då krävs det att jag tar med mig stor del av utrustningen 
hemifrån. Fick använda ett hemkunskapskök på en skola i Hammerdal och det var verkligen en 
fröjd att använda flera spisar, ugnar osv samtidigt. Bakkurser är i princip omöjliga att genomföra 
om det inte finns flera spisar som kan användas samtidigt. Efterfrågan efter matlagnings- och 
bakkurser allmänt är stor och intresset har ökat under pandemin.

Mitt medborgarförslag är att öppna hemkunskapsköken i hela kommunen åt alla studieförbund. 
(Städning osv ordnas såklart av kursledaren )

Mvh Ibo Schupp-Jonasson

Förslag till beslut

Beslut tas att alla studieförbund kan låna skolornas hemkunskapskök i hela kommunen.

3. Medgivande

Jag godkänner att mitt namn får publiceras på internet tillsammans med mitt 
förslag.

Ja

När kommunfullmäktige behandlar mitt förslag vill jag närvara

Ja, jag vill närvara
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Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Ingeborg Marianne Schupp-Jonasson
Person ID: 195807150783
Datum: 2022-01-10 10:29
Signerad checksumma: 5CF8825B2B36A1988FB532AB148FC6A919390C90
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Diarienummer KS.2022.742

§ 6 Medel till skolsamarbete över gränsen 2023

Strömsunds kommun drev tidigare interregprojektet Vaajma tillsammans med
kommunerna Lierne och Röyrvik i Norge samt Krokom. Efter projektets slut har
ett mer informellt samarbete tagit vid. Representanter från kommunerna träffas
och upprättar årligen en handlingsplan för arbetet.

Handlingsplanen för 2022 omfattar olika punkter kring gränssamarbete, bland
annat skolsamarbete. Ambitionen var att varje kommun skulle avsätta 25 000
kronor till skolsamarbetet (främst transportkostnader) men på grund av
pandemin har inte så många aktiviteter kunnat genomföras.

Nu har rektor i Frostviken ställt frågan om finansiering inför planering av 2023
års aktiviteter.

Planen för 2023 omfattar ett samarbete kring lokalhistoria med fokus på andra
världskriget, med elevbesök i skansen Klintaberg i Valsjöbyn. Samarbetet
omfattar även Flyktingloppet och en framtidsspaning mot år 2050.

Dessutom planeras ett samarbete med danstema, där Frostviken är värdar
2023.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 25 000 kronor till skolsamarbete över
gränsen.

2. Finansiering sker genom kommunstyrelsens pott för oförutsedda kostnader i
budget 2023.

Beslut skickas till

Kommundirektör
Kommunledningsförvaltningen, ekonomi
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Diarienummer FUF.2022.903

§ 7 Ansökan om stöd för slädhundstävlingen Amundsen race 2023

Jämtlandsfjällens slädhundsklubb planerar att 2023 arrangera
slädhundstävlingen Amundsen Race som är en erkänd tävling även
internationellt.

Föreningen önskar ett stöd från kommunen genom bidrag om 10 000 kronor,
vilket är den summa Strömsunds kommun bidragit med tidigare år.

Pengarna ska användas till Amundsen Races marknadsföring- online via
Facebook och Instagram samt annons i tidning och broschyr.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet bevilja Jämtlandsfjällens slädhundsklubb
10 000 kronor i marknadsföringsbidrag för Amundsen Race 2023 och att medel
anvisas ur kommunstyrelsens konto för marknadsföring 2023.

Kommunstyrelsens beslut

1. Föreningen Jämtlandsfjällens slädhundsklubb beviljas 10 000 kronor i
marknadsföringsbidrag för Amundsen Race 2023.

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för marknadsföring 2023.

Beslut skickas till

Jämtlandsfjällens slädhundsklubb

Kommunledningsförvaltningen, kansli

Framtid- och utvecklingsförvaltningen, Cathrine Sjögren
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Diarienummer KS.2022.821

§ 8 Ansökan om hyresbidrag - Funktionshindrades föreningar

En ansökan om hyresbidrag för 2023 har inkommit från funktionshindrades
föreningar. Diabetesföreningen Strömsund, Synskadades förening och
Reumatikerföreningen Strömsund delar på en gemensam lokal på Storgatan 10 i
Strömsund.

Inför 2023 ansöker man om ett hyresbidrag på 29 900 kronor.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse
Ansökan om hyresbidrag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslag, med
ändringen att medlen ska hänvisas från kommunstyrelsen budget.

Kommunstyrelsens beslut

1. Funktionshindrades föreningar beviljas 29 900 kronor i hyresbidrag för 2023.

2. Medel hänvisas ur kommunstyrelsens budget, ändamål 350.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, kansli

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi
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Diarienummer KS.2022.933

§ 9 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2023-2026

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Till ledamöter utses:

1. Susanne Hansson (S)

2. Karin Näsmark (S)

3. Mats Gärd (C)

4. Simon Högberg (M)

5. Robert Gjersvold (SD)

2. Till personliga ersättare utses:

1. Bertil Johansson (S)

2. Roger Kristoffersson (S)

3. Kerstin Engkvist (C)

4. Karin Holmkvist (M)

5. Veronica Berglund (SD)

3. Till ordförande utses Susanne Hansson (S)

4. Till vice ordförande utses Simon Högberg (M)

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, löner
Kommunledningsförvaltningen, kansli
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Diarienummer KS.2023.4

§ 10 Val av näringslivsutskott 2023-2026

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Till ledamöter utses:

1. Kerstin Engkvist (C)

2. Susanne Hansson (S)

3. Karin Näsmark (S)

4. Göran Bergström (M)

5. Robert Gjersvold (SD)

2. Till personliga ersättare utses:

1. Mats Gärd (C)

2. Bertil Johansson (S)

3. Roger Kristoffersson (S)

4. Simon Högberg (M)

5. Veronica Berglund (SD)

3. Till ordförande utses Kerstin Engkvist (C)

4. Till vice ordförande utses Göran Bergström (M)

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt

kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, löner

Kommunledningsförvaltningen, kansli
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Diarienummer KS.2022.934

§ 11 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice
ordförande i tillgänglighetsrådet för åren 2023-2026

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Till ordförande utses Karin Näsmark (S)

2. Till vice ordförande utses Håkan Espmark (M)
3. Till personliga ersättare utses Eira Roos (S) och Hans Embjer (SD)

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, löner

Kommunledningsförvaltningen, kansli
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Diarienummer KS.2022.935

§ 12 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice
ordförande i kommunala pensionärsrådet för åren 2023-2026

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Till ordförande utses Roger Kristofersson (S)

2. Till vice ordförande utses Håkan Espmark (M)

3. Till personliga ersättare utses Eira Roos (S) och Alf Eriksson (SD)

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, löner

Kommunledningsförvaltningen, kansli
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Diarienummer KS.2022.936

§ 13 Val av ledamöter i folkhälsorådet och länsnätverket samt
ordförande och vice ordförande i folkhälsorådet för åren 2023-
2026

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Till ordförande i folkhälsorådet tillika ledamot i länsnätverket utses Susanne
Hansson (S)

2. Till vice ordförande i folkhälsorådet tillika ersättare i länsnätverket utses
Eskil Ehnberg (M)

3. Till personliga ersättare utses Eira Roos (S) och Hans Embjer (SD)

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, löner

Kommunledningsförvaltningen, kansli
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Diarienummer KS.2023.39

§ 14 Val av ledamot och ersättare till Vaajma för åren 2023-

2026

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Till ledamot utses Susanne Hansson (S)

2. Till ersättare utses Mats Gärd (C)

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt

kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, löner

Kommunledningsförvaltningen, kansli
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Diarienummer KS.2023.20

§ 15 Bidrag för drift av samlingslokaler

Elkostnaden har ökat markant under 2022 och många föreningar har därför
bekymmer med ekonomin. Några föreningar har hört av sig och har behov
av att få förskott på bidraget till samlingslokaler.

Med hänsyn till ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att

budgeterat belopp för driftbidrag till samlingslokaler delas ut utifrån

föregående års fördelning och att bidraget betalas ut snarast.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

Budgeterat belopp för driftbidrag till samlingslokaler delas ut utifrån

föregående års fördelning.

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslag, men

ändring "utan dröjsmål".

Kommunstyrelsens beslut

Budgeterat belopp för driftbidrag till samlingslokaler delas ut utan dröjsmål,

utifrån föregående års fördelning. Bilaga.

Beslutet skickas till

Ann Helén Engström, teknik- och serviceförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen, kansli

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi



Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen
2023-01-09

Diarienummer KS.2023.20

Bidrag för dri av samlingslokaler

Elkostnaden har ökat markant under 2022 och många föreningar har därför
bekymmer med ekonomin. Några föreningar har hört av sig och har behov av
a få försko på bidraget ll samlingslokaler.

Med hänsyn ll ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta a budgeterat
belopp för dri bidrag ll samlingslokaler delas ut u från föregående års
fördelning och a bidraget betalas ut snarast.

Förslag ll beslut

Budgeterat belopp för dri bidrag ll samlingslokaler delas ut u från föregående
års fördelning.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Teknik- och serviceförvaltningen, Ann Helén Engström, Transportledare

Beslut skickas ll

Ann Helén Engström, teknik- och serviceförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Diarienummer KS.2022.937

§ 16 Delgivningar till kommunstyrelsen

1. Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov:

Budget 2023 300 000
Kvarstår 300 000

2. Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i
kommunstyrelsens utvecklingspott:

Budget 2023 4 800 000
Kvarstår 4 800 000

3. Aktiebrev - Biogas i Jämtland Härjedalen AB

4. Protokoll från Regionens samverkansråd 2022-12-12
§ 94 Ansökan från Jämtland Härjedalen Turism om tilläggsfinansiering för
2023 (ställningstagande PKR) (RUN/189/2019)
§ 96 Överenskommelse mandatfördelning Europaforum Norra Sverige för
2023 (RUN/525/2022)

5. Protokoll från Primärkommunala samverkansrådet

6. Protokoll från Miljö- och byggnämnden 2022-12-01
§ 71 Begäran om ändring i kommunstyrelsens delegation angående flytt av
fordon, fordonsvrak
§ 72 Tillsynsplan miljöbalken och strålskyddslagen för 2023
§ 73 Kontrollplan för livsmedelslagstiftning 2023-2025
§ 74 Tillsynsplan plan- och bygglagen 2023

7. Protokoll från Kommunförbundet i Jämtland Härjedalens styrelse 2022-12-16

8. Jämtlands Räddningstjänstförbund 94/2022 - Delårsrapport augusti 2022
med verksamhetsplan, miljöhandlingsplan, fastighetsplan samt
internkontrollplan

9. Utdrag från protokoll från GNU, Gemensam nämnd avseende samordnad
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt
hjälpmedel
§39 MTP-överenskommelse 2023-2024
§40 Verksamhetsplan 2023

10. Protokoll från FSV, Föreningen Sveriges vind- och vattenkraftskommuner och
regioner 2022-05-13
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Justerare

11. Protokoll från barn-, kultur- och utbildningsnämnden 2022-12-15
§ 130 Verksamhetsprognos 2022 barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
§ 137 Verksamhetsprognos 2022 kultur- och fritidsavdelningen
§ 140 Redovisning av internkontrollplan 2022 kultur- och fritid

Förslag till beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.
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