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Justering (Sign) 

§ 100

Ändring i föredragningslistan 

Följande ärenden läggs till i föredragningslistan: 

 Val av ledamot i Gemensam nämnd för samverkan inom drift och
service, utveckling samt specialistfunktioner för tiden intill den 31
december 2018.

 Val av ersättare i Gemensam nämnd för samverkan inom drift och
service, utveckling samt specialistfunktioner för tiden intill den 31
december 2018.

Följande ärenden tas bort i föredragningslistan: 

 Information från kommunrevisionen

Kommunfullmäktiges beslut 

Föredragningslistan godkänns. 
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Justering (Sign) 

§ 101 2017.313 106 

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service,ut-
veckling samt specialistfunktioner 

Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Ös-
tersunds kommuner har inom ramen för dåvarande Regionförbundets 
verksamhet diskuterat samverkan mellan kommunerna för att möta fram-
tidens utmaningar i verksamheterna genom att effektivisera verksamhet-
erna med hjälp av moderna verksamhets- och administrativa system, öka 
tillgången på kompetens samt minska kostnaderna. Jämtlands Gymnasie-
förbund och Jämtlands Räddningsförbund har också deltagit i diskussion-
erna.  

Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen har också under en tid 
diskuterat samverkan utifrån samma syfte. Diskussionerna har lett till att 
en förstudie tagits fram och med den som underlag har kommunerna och 
regionen ingått en avsiktsförklaring för att delta i ett projekt för att ta 
fram underlag för olika samarbetsområden. Projektet och tidigare utred-
ningar har identifierat olika samarbetsområden och former för samar-
betet.  

Diskussionerna har lett till att en gemensam nämnd har inrättats mellan 
Region Jämtland Härjedalen och Åre kommun för IT-drift och stöd den  
1 december 2016. Nämndens uppgift är att leverera definierad ändamåls-
enlig IT-infrastruktur för att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga 
investeringar i IT-verksamheten och att leverera nödvändiga driftstjäns-
ter.  

Projektet och diskussionerna har nu lett till att kommunerna, Jämtlands 
Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningstjänstförbund och Region Jämt-
land Härjedalen vill utöka samverkan i gemensam nämnd. Ett förslag till 
avtal och reglemente för en gemensam nämnd för samverkan inom drift 
och service, utveckling samt specialistfunktioner har tagits fram.  

Den befintliga nämnden för IT-drift och stöd bör kunna användas för 
samverkan. Avtalet och reglementet för nämnden bör därför ändras i en-
lighet med det nu framtagna förslaget till samarbetsavtal och reglemente. 
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Justering (Sign) 

  

§ 101 forts. 
 

1.  Regionens samverkansråd rekommenderar Region Jämtland Härjeda-
len och Åre kommun att besluta:  

 
a, Avtalet och reglementet för den gemensamma nämnden för IT-drift och 
stöd ändras i enlighet med förslaget till avtal och reglemente för den ge-
mensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling 
samt specialistfunktioner.  
 
b, Nämnden utökas med Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, 
Strömsunds, Östersunds kommuner, Jämtlands Gymnasieförbund och 
Jämtlands Räddningsförbund.  
 
c, Ändringen gäller från och med den 1 januari 2018.  
 
2. Regionens samverkansråd rekommenderar Bergs, Bräcke, Härjedalens, 
Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Östersunds kommuner, Jämtlands 
Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningsförbund att besluta:  
 
a, Strömsunds kommun ansluter sig från och med den 1 januari 2018 till 
den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, ut-
veckling samt specialistfunktioner som finns mellan Region Jämtland 
Härjedalen och Åre kommun.  
 
b, Upprättat förslag till samarbetsavtal och reglemente för den gemen-
samma nämnden antas.  
 
c, Strömsunds kommuns bidrag till den gemensamma nämndens kostna-
der fastställs i budgeten för 2018-2019. 
 
d, En ledamot och en ersättare väljs till den gemensamma nämnden sam-
verkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner för pe-
rioden den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2018. 

 
Beredning 

Arbetsutskottet § 176/2017 
Kommunstyrelsen § 188/2017 
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Justering (Sign) 

§ 101 forts.

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Strömsunds kommun ansluter sig från och med den 1 januari 2018 till
den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, ut-
veckling samt specialistfunktioner som finns mellan Region Jämtland
Härjedalen och Åre kommun.

2. Upprättat förslag till samarbetsavtal och reglemente för den gemen-
samma nämnden antas.

3. Strömsunds kommuns bidrag till den gemensamma nämndens kostna-
der fastställs i budgeten för 2018-2019.

4. En ledamot och en ersättare väljs till den gemensamma nämnden sam-
verkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner för 
perioden den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2018. Bilaga

_____ 
Beslutsexp 
Region Jämtland Härjedalen 
Länets kommuner  



Tjänsteskrivelse 
Regionens samverkansråd 

2017-09-19 
Samordningskansliet 

Helge Jonsson 

Tfn:  063-14 76 36 

E-post: helge.jonsson@regionjh.se 

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner 

Ärendebeskrivning 

Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, 

Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds kommun 

har inom ramen för dåvarande Regionförbundets verksamhet diskuterat samverkan 

mellan kommunerna för att möta framtidens utmaningar i verksamheterna genom 

att effektivisera verksamheterna med hjälp av moderna verksamhets- och 

administrativa system, öka tillgången på kompetens samt minska kostnaderna.  

Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningsförbund har också deltagit i 

diskussionerna. 

Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen har också under en tid diskuterat 

samverkan utifrån samma syfte. Diskussionerna har lett till att en förstudie tagits 

fram och med den som underlag har kommunerna och regionen ingått en 

avsiktsförklaring för att delta i ett projekt för att ta fram underlag för olika 

samarbetsområden. Projektet och tidigare utredningar har identifierat olika 

samarbetsområden och former för samarbetet.  

Diskussionerna har lett till att en gemensam nämnd har inrättats mellan Region 

Jämtland Härjedalen och Åre kommun för IT-drift och stöd den 1 december 2016. 

Nämndens uppgift är att leverera definierad ändamålsenlig IT-infrastruktur för att 

samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar i IT-verksamheten och att 

leverera nödvändiga driftstjänster.  

Projektet och diskussionerna har nu lett till att kommunerna, Jämtlands 

Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningsförbund och Region Jämtland Härjedalen 

vill utöka samverkan i gemensam nämnd. Ett förslag till avtal och reglemente för en 

gemensam nämnd församverkan inom drift och service, utveckling samt 

specialistfunktioner har tagits fram.  

Den befintliga nämnden för IT-drift och stöd bör kunna användas för samverkan. 

Avtalet och reglementet för nämnden bör därför ändras i enlighet med det nu 

framtagna förslaget till samarbetsavtal och reglemente. 



Tjänsteskrivelse 

Regionens samverkansråd behandlade förslag till samarbetsavtal, reglemente och 

budget vid sitt sammanträde den 21 augusti. Rådet önskade då ett förtydligande 

kring vad basfinansieringen innehåller samt efterlyste exempel på 

fördelningsnycklar för övriga kostnader. Frågan har även lyfts vid 

kommunchefsmötet den 31 augusti. 

Utifrån ovanstående önskemål har budgetförslaget kompletterats. 

Regiondirektörens förslag 

1. Regionens samverkansråd rekommenderar Region Jämtland Härjedalen och

Åre kommun att besluta:

a, Avtalet och reglementet för den gemensamma nämnden för IT-drift och stöd 

ändras i enlighet med förslaget till avtal och reglemente för den gemensamma 

nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 

specialistfunktioner. 

b, Nämnden utökas med Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens 

kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, 

Östersunds kommun, Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands 

Räddningsförbund. 

c, Ändringen gäller från och med den 1 januari 2018. 

2. Regionens samverkansråd rekommenderar Bergs kommun, Bräcke kommun,

Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds

kommun, Östersunds kommun, Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands

Räddningsförbund att besluta:

a, XX kommun (Välj den kommun som är aktuell) ansluter sig från och med 

den 1 januari 2018 till den gemensamma nämnden för samverkan inom drift 

och service, utveckling samt specialistfunktioner som finns mellan Region 

Jämtland Härjedalen och Åre kommun.   

b, Upprättat förslag till samarbetsavtal för och reglemente den gemensamma 

nämnden antas. 

c, Xx kommuns/förbunds bidrag till den gemensamma nämndens kostnader 

fastställs i budgeten för 2018-2019. 



Tjänsteskrivelse 

d, En ledamot och en ersättare väljs till den gemensamma nämnden samverkan 

inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner för perioden den 1 

januari 2018 till och med den 31 december 2018. 

Utdrag till 

Region Jämtland Härjedalen   

Bergs kommun 

Bräcke kommun 

Härjedalens kommun 

Krokoms kommun  

Ragunda kommun 

Strömsunds kommun 

Åre kommun 

Östersunds kommun  

Jämtlands Gymnasieförbund  

Jämtlands Räddningsförbund 



REGLEMENTE 
för  

gemensam nämnd  

för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 

Fastställt av regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen och kommunfullmäktigena i Bergs 

kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, 

Strömsunds kommun, Åre kommun, Östersunds kommun, Jämtlands Gymnasieförbund och 

Jämtlands Räddningsförbund. 

Region Jämtland Härjedalen, Berg kommun s, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms 

kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun, Östersunds kommun, 

Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningsförbund, nedan benämnt samverkande 

parter, har kommit överens om att samverka i en gemensam nämnd för samverkan inom drift 

och service, utveckling samt specialistfunktioner. 

Den gemensamma nämnden är bildad enligt 3 kap 3 a-c §§ kommunallagen. Den gemensamma 

nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i dess organisation. Nämnden fattar 

beslut i Region Jämtland Härjedalen och ingår avtal för Region Jämtland Härjedalens räkning. 

Region Jämtland Härjedalen har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en 

utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden ingått. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett samarbetsavtal mellan regionen och 

kommunen. 

§ 1 Uppgifter
Den gemensamma nämndens uppgift är att för de samverkande parterna utföra sådana 

särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt 

specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter för vilka uppdrag lämnats till 

nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt 

beslut.  

Nämnden skall vid behov samråda med styrelser och nämnder i regionen och kommunerna, 

Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningsförbund. 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 

Östersund om inte nämnden själv bestämmer annat. 

§ 2 Sammansättning
Den gemensamma nämnden består av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare. Vardera 

samverkande parten utser en ledamot och en ersättare. 

Region Jämtland Härjedalen ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en vice 

ordförande enligt vad som sägs i samarbetsavtalet under punkten 6. 



§ 3 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av ett 

sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid ordförandens uppgifter och vid 

lika tjänstgöringstid för flera ledamöter träder den av dessa in som är äldst. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för 

en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 

fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde skall en ersättare från den samverkande parten som valt ledamoten tjänstgöra i 

ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra 

sedan ärendet handlagts. 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

§ 5 Ersättning till ledamot och ersättare
Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden skall få ersättning för uppdraget från den 

samverkande part som valt ledamoten och ersättaren enligt partens egna regler. 

§ 6 Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. 

§ 7 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en av nämndens ledamöter begär det eller om 

ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 

ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 

sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 

tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.  



Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. 

§ 8 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller 

vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den ledamot som har längst tjänstgöringstid 

göra detta och vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är äldst. 

Kallelse och en preliminär föredragningslista över de ärenden, som avses bli behandlade vid 

sammanträdet ska göras tillgänglig för styrelsens ledamöter och ersättare i god tid (minst 7 dagar) 

före varje sammanträde med nämnden. 

Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes början. 

Fullständiga handlingar i de ärenden som har satts upp på föredragningslistan ska före samman-

trädet göras tillgängliga för varje ledamot och tjänstgörande ersättare samt för de samverkande 

parternas revisorer. Handlingarna ska också göras tillgängliga på de samverkande parternas 

webbplatser. 

§ 9 Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Bevis om justering av nämndens protokoll ska tillkännages på de samverkande parternas 

anslagstavlor. 

Fullständiga protokoll ska skickas till de samverkande parterna och dess revisorer. 

§ 10 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall 

ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 

justering av protokollet. 

§ 11 Närvarorätt för kommunalråd och landstingsråd
Kommunalråd och regionråd från samverkande part, som inte är ledamot eller ersättare i 

nämnden, får närvara vid sammanträden i nämnden och delta i överläggningar men inte delta i 

besluten. 

Detta gäller inte vid behandling av ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild eller i 

vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 

sekretesslagen. 

Kommunalråd och regionråd har även rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 



§ 12 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller en anställd som nämnden bestämmer. 

§ 13 Undertecknande av handlingar och expediering
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ord-

föranden eller vid förfall för denne vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 

nämnden bestämmer. 

§ 14 Revision
Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande parterna. Frågan om 

ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige hos var och en av de samverkande parterna. 

Vid vägrad ansvarsfrihet är det enbart fullmäktige hos den part som valt personen i fråga som kan 

besluta om entledigande från uppdraget. 
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SAMARBETSÖVERENSKOMMELSE 

om gemensam nämnd 
för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner. 

1. Parter

1. Region Jämtland Härjedalen

2. Bergs kommun,

3. Bräcke kommun,

4. Härjedalens kommun,

5. Krokoms kommun,

6. Ragunda kommun,

7. Strömsunds kommun,

8. Åre kommun,

9. Östersunds kommun,

10. Jämtlands Gymnasieförbund,

11. Jämtlands Räddningsförbund (nedan benämnda samverkande parter).

Mellan samverkande parter har träffats följande överenskommelse om samverkan i en gemensam 

nämnd enligt 3 kap 3 a-c § § kommunallagen (1991:900) i fråga om samverkan inom drift och 

service, utveckling samt specialistfunktioner. 

2. Bakgrund
Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, 

Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds kommun har inom ramen för dåvarande 

Regionförbundets verksamhet diskuterat samverkan mellan kommunerna för att möta framtidens 

utmaningar i verksamheterna genom att effektivisera verksamheterna med hjälp av moderna 

verksamhets- och administrativa system, öka tillgången på kompetens samt minska kostnaderna.  

Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen har också under en tid diskuterat samverkan 

utifrån samma syfte. Diskussionerna har lett till att en förstudie tagits fram och med den som 

underlag har kommunerna och regionen ingått en avsiktsförklaring för att delta i ett projekt för 

att ta fram underlag för olika samarbetsområden. Projektet och tidigare utredningar har 

identifierat olika samarbetsområden och former för samarbetet. Detta avtal om gemensam 

nämnd är ett led i den fortsatta utvecklingen av samverkan. 

3. Ändamål
Den gemensamma nämndens uppgift är att för de samverkande parterna utföra sådana 
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särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt 

specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter för vilka uppdrag lämnats till 

nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt 

beslut. 

4. Värdkommun
Den gemensamma nämnden tillsätts av Region Jämtland Härjedalen och ingår i dess organisation. 

Region Jämtland Härjedalen ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut 

samt ombesörja nämndens administration och ansvara för dess handlingar. 

5. Mandatperiod
Mandatperioden för den gemensamma nämnden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året 

efter det år då val till fullmäktige har skett i hela landet.  

När val av ledamöter och ersättare i nämnden sker första gången ska det avse tiden från och med 

1 januari 2018 till utgången av år 2018. 

Nämndens verksamhet ska dock upphöra under löpande mandatperiod, om parternas 

överenskommelse upphör att gälla före periodens utgång. 

6. Antal ledamöter och ersättare i nämnden
Den gemensamma nämnden ska ha elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare. Vardera 

samverkande parten utser en ledamot och en ersättare. 

Av kommunallagen följer att Region Jämtland Härjedalen utser ordförande och vice ordförande 

bland nämndens ledamöter. 

7. Närvarorätt vid nämndens sammanträden
Samverkande parter är eniga om att nämnden ska ge en tjänsteman från var och en av de 

samverkande parterna rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna 

men inte i besluten. 

8. Budget och bidrag till nämndens verksamhet
Region Jämtland Härjedalen fastställer budget för den gemensamma nämnden efter samråd med 

övriga samverkande parter. Förslaget till budget för den gemensamma nämnden ska lämnas till de 

samverkande parterna i god tid före budgetens slutliga behandling. 

Varje samverkande part ansvarar själv för samtliga kostnader för de förtroendevalda i den 

gemensamma nämnden som parten utsett, enligt partens arvodesregler.  

Nämndens kostnader för verksamhet och administration ska fördelas mellan parterna enligt 

följande: 

De samverkande parterna ska lämna ett årligt bidrag till nämndens verksamhet med belopp som 

motsvarar administrativa, allmänna eller övergripande kostnader som föranleds av nämndens 



3 

verksamhet. Bidraget ska betalas av de samverkande parterna i lika delar och betalas i förskott 

baserat på nämndens budget. Betalning av bidraget ska ske i januari månad varje år.  

Kostnader som är direkt hänförliga till särskilt uppdrag ska belasta de samverkande parter som 

lämnat uppdraget enligt den fördelningsnyckel som dessa parter kommer överens om. Den 

principiella utgångspunkten för parternas fördelningsnyckel bör vara att kostnaderna fördelas 

mellan de samverkande parterna i proportion till vilken nytta de har av tjänsten. 

Bidrag för särskilda uppdrag ska betalas på det sätt som Region Jämtland Härjedalen och 

samverkande parter kommer överens om i varje enskilt fall. 

Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år. 

Nämnden har själv rätt att besluta om förändringar av betalningsperioder. 

9. Personal och äganderätt till egendom
Den verksamhet som ska bedrivas till följd av nämndens beslut ska utföras av Region Jämtland 

Härjedalen om inte nämnden beslutar att någon annan samverkande part ska utföra den. För 

verksamhet som utförs i Region Jämtland Härjedalens egen regi, ska Region Jämtland Härjedalen 

vara huvudman samt äga till verksamheten hänförliga fastigheter, inventarier och annan lös 

egendom med undantag av licenser som tecknats av respektive samverkande part samt vara 

arbetsgivare för den personal som ianspråktas för verksamheten. För den verksamhet som utförs 

av annan samverkande gäller motsvarande bestämmelser om huvudmannaskap och äganderätt 

istället den utföraren. 

10. Verksamhetsberättelse
Den gemensamma nämnden ska årligen efter samråd med de samverkande parterna lämna 

verksamhetsberättelse till styrelsen för Region Jämtland Härjedalen och till de samverkande 

parternas styrelser och nämnder som lämnat över uppgifter till den gemensamma nämnden. 

11. Revision
Revision av den gemensamma nämndens verksamhet genomförs av de samverkande parternas 

revisorer på det sätt som respektive samverkande part beslutar. 

12. Medelsförvaltning och insyn
Region Jämtland Härjedalen ansvarar för medelsförvaltningen. Samtliga samverkande parter har 

rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden 

ska till respektive samverkande parts fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 

den ekonomiska ställningen är med den periodicitet som gäller för Region Jämtland Härjedalens 

egna nämnder. 

13. Nämndens ställning
Nämnden fattar beslut i Region Jämtland Härjedalens namn och ingår avtal för Region Jämtland 

Härjedalens räkning. Region Jämtland Härjedalen har därför att hantera och svara för civilrätts-
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liga krav som en utomstående leverantör kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden 

ingått. 

Region Jämtland Härjedalen och de samverkande parterna är solidariskt ansvariga för eventuella 

civilrättsliga krav som ställs på regionen enligt första stycket. Detta gäller även ersättningskrav 

som ställs på regionen med anledning av avtal som ingåtts i enlighet med nämndens beslut. 

14. Överenskommelsens varaktighet
Denna överenskommelse gäller från och med den 1 januari 2018 och tillsvidare. Vardera 

samverkande part har rätt att med ett års uppsägningstid säga upp överenskommelsen att 

upphöra vid kalenderårs utgång. 

15. Tvist
Tvist med anledning av denna överenskommelse ska avgöras av Östersunds tingsrätt om inte 

samverkande parter är överens om annat. 

16. Godkännande
Denna överenskommelse gäller under förutsättning att de samverkande parternas fullmäktige 

godkänner överenskommelsen. 

----------------------------------------------- 

Denna överenskommelse har upprättats i elva (11) likalydande exemplar varav parterna tagit var 

sitt. 

Östersund 2017-00- Åre 2017-00- 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN  BERGS KOMMUN 

BRÄCKE KOMMUN HÄRJEDALENS KOMMUN 

KROKOMS KOMMUN RAGUNDA KOMMUN 

STRÖMSUNDS KOMMUN  ÅRE KOMMUN 

ÖSTERSUNDS KOMMUN JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND 

JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justering (Sign) 

§ 102 2017.331 880 

Avgifter på biblioteken  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 oktober 2017, § 
109, att föreslå att nya avgifter på biblioteken fastställs enligt följande: 

1. Förseningsavgifter

1 krona/dag per bok/media 
Max 100 kronor (lånetillfälle) 

Barnböcker/talböcker samt lån från bokbilen undantas från förseningsav-
gifter. 

2. Förstörda/förlorade media

150 kronor eller nyanskaffningsvärde + 25 kronor i expeditionsavgift 

3. Fjärrlån

20 kronor per bok 

4. Lånerätt

Om låntagaren betalat för en bok, eller annan media, har denne inte rätt 
att få tillbaka sina pengar om boken återlämnas. 

Det är återanskaffningsvärdet av ett nytt exemplar som låntagaren betalar 
för, inte det förkomna exemplaret som fortfarande är bibliotekets egen-
dom. 

Om förseningsavgifter eller andra avgifter inte betalas direkt påförs avgif-
ten låntagarens lånekort. Om den sammanlagda skulden överstiger 100 
kronor spärras lånekortet till dess att hela skulden är betald. 

5. Ekonomisk hantering

Mindre belopp som avgifter för fjärrlån och mindre förseningsavgifter tas 
ut vid lånetillfället/besök på biblioteken. 

När det gäller ersättning för förkomna/förstörda böcker skickas räkning 
ut från Centralbiblioteket. 

Låntagarens skulder registreras i bibliotekssystemet och låntagaren kan 
på lånekvittot se sin eventuella skuld. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justering (Sign) 

§ 102 forts.

Beredning 

Arbetsutskottet § 177/2017 
Kommunstyrelsen § 189/2017 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nya avgifter på biblioteken fastställs enligt barn-, kultur- och utbild-
ningsnämndens förslag.

2. Avgifterna gäller fr.o.m. den 1 januari 2018. Bilaga

_____ 
Beslutsexp 
Kultur och fritid 



Titel: Avgifter på biblioteken 
1 (2) 

Id nr:  6:5 Typ:  Avgift Giltighetstid: Tills vidare 
Version: 0.1 Fastställd: 1998-12-16, § 146 Uppdateras:  

Avgifter på biblioteken 

Avgifter på biblioteken införs enligt följande: 

1. Förseningsavgifter

1 krona/dag per bok/media 
Max 100 kronor (lånetillfälle) 

Förstörda/förlorade vuxenböcker/media 

Ersättning motsvarande inköpspris + 25 kronor i expeditionsavgift 

2. Fjärrlån

10 kronor/bok – dock högst 50 kronor/termin för studerande. 

3. Microfiche från SVAR

20 kronor/tillfälle 

Barnböcker, talböcker samt lån på bokbussen undantas från avgifter. 

4. Lånerätt

Ouppklarade lån kan leda till att lånerätten tillfälligt dras in. 

5. Ekonomisk hantering

Mindre belopp som avgifter för fjärrlån och mindre förseningsavgifter 
tas ut vid lånetillfället/besök på biblioteken. 

Övriga avgifter hanteras i samarbete med förvaltningsstaben/ekonomi, 
varifrån man skickar ut räkningar baserade på underlag från kultur- 
och fritidsavdelningen. 

Låntagares skulder registreras i biblioteksdatasystemet och låntagaren 
kan på lånekvitto se sin eventuella skuld. 

Lån på bokbussen undantas då de långa låneperioderna är svåra att an-
passa till de intervall som för övrigt är brukligt. Bokbussens datasystem 
är för närvarande inte helt tillförlitligt för bevakning av avgiftssystem. 

Nuvarande avgifter

lenhag
Markering



Titel: Avgifter på biblioteken 
2 (2) 

Id nr: 6:5 

Barnlitteratur/media undantas från avgifter i enlighet med nämndens 
policy att främst stödja barn- och ungdomsverksamhet. De måste få 
chansen att lära av misstag och att få fortsatt möjlighet att stimuleras av 
litteratur, konst och musik – allt tillgängligt på våra bibliotek. 
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Justering (Sign) 

§ 103 2017.294 829 

Svar på motion om attraktiva utemiljöer 

Britt-Inger Roos, Centerpartiet, har i en motion den 19 september 2017, 
uttryckt önskemål om att det utlyses en tävling där kommuninnevånarna 
får vara med och lämna förslag på hur fontänparken och Virgokajen i 
Strömsund skulle kunna utvecklas. Bilaga 

Förslag till svar har upprättats. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 178/2017 
Kommunstyrelsen § 190/2017 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad. Bilaga 
_____ 





SVAR PÅ 
MOTION 

2017-11-07 

Svar på motion om attraktiva utemiljöer 

Britt-Inger Roos, Centerpartiet, har i en motion uttryckt önskemål om att 
det utlyses en tävling där kommuninnevånarna får vara med och lämna 
förslag på hur fontänparken och Virgokajen i Strömsund skulle kunna ut-
vecklas. 

Köpmannaföreningen har påbörjat en förstudie via medel från Leader 
3sam för att arbeta med ”En levande handelsplats och utveckling av 
Strömsund”. I förstudien kommer synpunkter att samlas in via enkäter 
och workshops.  

Teknik- och serviceförvaltningen gör bedömningen att det som lyfts i 
motionen kommer att hanteras i det arbete som köpmannaföreningen ge-
nomför. 

Teknik- och serviceförvaltningen har vid ett möte med representant från 
köpmannaföreningen informerat om den motion som är inlämnad. 

Motionen anses besvarad. 
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§ 104 2017.335 003 

Revidering av reglemente samt taxa för socialnämnden – Ny 
lag om elektroniska cigaretter 
 
Den 1 juli 2017 trädde lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och på-
fyllningsbehållare i kraft. Enligt denna lag har kommunen ett tillsynsan-
svar gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare på försäljningsställen.  
Kommunen ska även ta emot anmälan om försäljning av e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare från näringsidkare. 
 
Kommunfullmäktige har att utse den nämnd som ska tilldelas tillsynsan-
svaret för den nya lagstiftningen. Berörd nämnd beslutar i sin tur om de-
legationsordning och tillsynsplan. 
 
Socialnämnden har i dag bland annat tillsynsansvaret för tobaksförsälj-
ning enligt tobakslagen. Hanteringen av e-cigaretter och försäljning till 
konsument sker oftast på samma försäljningsställen som tobaksprodukter 
och lagstiftningen är i det närmaste identisk. 
 
Miljö- och byggavdelningen har lämnat följande förslag till beslut till 
kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
Uppdra till socialnämnden att fullgöra kommunens uppgifter avseende 
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
 
Reglemente för socialnämnden, Del 1, § 2 kompletteras med: 
 
tillsyn och sanktioner enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 
 
En ny produktgrupp; e-cigaretter eller påfyllningsbehållare införs i taxa 
Id nr 7:7 B med en årsavgift på en timme och att för tillsyn vid uppfölj-
ning av brister eller vid befogade klagomål debiteras faktisk tillsynstid. 
 
Socialnämnden har den 18 oktober 2017, § 138, beslutat att ställa sig 
bakom miljö- och byggavdelningens förslag. 
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§ 104 forts. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 183/2017 
Kommunstyrelsen § 193/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 

1. Socialnämnden får i uppdrag att fullgöra kommunens uppgifter avse-
ende Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehål-
lare. 

 
2. Reglemente för socialnämnden, Del 1, § 2 kompletteras med: 
 
 Tillsyn och sanktioner enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 

och påfyllningsbehållare. 
 
 En ny produktgrupp; e-cigaretter eller påfyllningsbehållare införs i 

taxa Id nr 7:7 B med en årsavgift på en timme och att för tillsyn vid 
uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debiteras faktisk till-
synstid. 

_____ 
Beslutsexp 
Vård och socialförvaltningen  
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Justering (Sign) 

§ 105 2017.345 420 

Sanering av förorenad mark på fastigheten Risselås 1:30 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har fått statliga medel för att undersöka 
eventuella föroreningar efter gamla sulfitfabriken i Ulriksfors.  I samband 
med den översiktliga undersökningen av området hittades kraftigt förore-
nade jordmassor, bland annat innanför den lekyta som används av Regn-
bågens förskola. Efter det blev känt att det fanns föroreningar har lekytan 
inte använts.  

De föroreningar som hittats är tungmetaller, framför allt bly i sådana hal-
ter att de kan vara skadliga för människors hälsa och för miljön. Riskbe-
dömningen utgår från två olika typer av markanvändningar, känslig mar-
kanvändning (där kan barn och vuxna vistas under hela sin livstid och 
man ska kunna odla mat på platsen) och mindre känslig markanvändning 
(där kan vuxna vistas under arbetstid i ett helt yrkesliv, barn vistas tillfäl-
ligt). Det område som används till lekyta ska klara kraven för känslig 
markanvändning, då barn vistas i området mer än endast tillfälligt. 

Bly är en tungmetall som redan vid låga doser kan ge skador på centrala 
nervsystemet. Exponering i aktuellt fall kan förkomma om barn stoppar 
jord i munnen och/eller sväljer en del av jorden. Det bedöms inte före-
ligga några hälsorisker om dosen understiger 0,5 µg bly per kg kroppsvikt 
och dygn. Om barnet väger 10 kg bör intaget alltså inte överstiga 5 µg per 
dygn och då ska även andra källor räknas in. De största källorna till blyin-
tag är dricksvatten, bly i smycken, viltkött, blyglaserad keramik m.m. Av 
de mest förorenade jordarna som har hittats inom lekytan behövs det ca 2 
mg jord (0,5 kryddmått) för att intaget ska bli 5 μg bly. Det är dock inte 
troligt att allt bly i jorden är tillgängligt för upptag i kroppen, däremot 
finns det i exemplet inte några marginaler till annan exponering. 

Miljö- och byggavdelningen föreslår att Strömsunds kommun beslutar att 
delfinansiera saneringen av det delområde inom Ulriksfors gamla sulfitfa-
brik som används till lekyta av Regnbågens förskola.  

Beredning 

Arbetsutskottet § 189/2017 
Kommunstyrelsen § 197/2017 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2017-12-13 12

Justering (Sign) 

§ 105 forts.

Yrkanden 

*Susanne Hansson (s), yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

*Göran Edman (RD), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå
kommunstyrelsens förslag i sin helhet. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Susanne Hanssons yrkande och 
Göran Edmans yrkande och finner bifall till Susanne Hanssons yrkande.  

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsproposition fastställs. 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder 
Göran Edmans yrkande röstar nej. 

Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 2 nej-röster samt 10 avstår (se 
omröstningslista). Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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§ 105 forts.

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Strömsunds kommun beslutar att delfinansiera saneringen av det del-
område inom Ulriksfors gamla sulfitfabrik som används till lekyta av
Regnbågens förskola.

2. Kommunen tar på sig kostnadsansvaret för utgrävning och bortforsling
av förorenade massor samt återfyllning med morän.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att förhandla med stat-
liga myndigheter och Korsta fastigheter för att minska kommunens
kostnader.

4. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda behov
2017. 

Reservationer 

Göran Edman (RD) och Mona Bjurström (RD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
Beslutsexp 
Korsta Fastigheter AB, Eva Näsén Envix, 
Daniel Ragnvaldsson Länsstyrelsen i 
Jämtlands län, Josefin Töyr











TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 2 
2017-10-31 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2017.1002 

Utredare/handläggare Nämnd/styrelse 
Till  

Ärende 

Sanering av förorenad mark på fastigheten Risselås 1:30 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har fått statliga medel för att undersöka 
eventuella föroreningar efter gamla sulfitfabriken i Ulriksfors.  I samband 
med den översiktliga undersökningen av området hittades kraftigt föro-
renade jordmassor, bland annat innanför den lekyta som nyttjas av Regn-
bågens förskola. Efter det blev känt att det fanns föroreningar har lekytan 
inte använts.  

De föroreningar som hittats är tungmetaller, framför allt bly i sådana hal-
ter att de kan vara skadliga för människors hälsa och för miljön. Riskbe-
dömningen utgår från två olika typer av markanvändningar, känslig 
markanvändning (där kan barn och vuxna vistas under hela sin livstid 
och man ska kunna odla mat på platsen) och mindre känslig markan-
vändning (där kan vuxna vistas under arbetstid i ett helt yrkesliv, barn 
vistas tillfälligt). Det område som nyttjas till lekyta ska klara kraven för 
känslig markanvändning, då barn vistas i området mer än endast tillfäl-
ligt. 

Bly är en tungmetall som redan vid låga doser kan ge skador på centrala 
nervsystemet. Exponering i aktuellt fall kan förkomma om barn stoppar 
jord i munnen och/eller sväljer en del av jorden. Det bedöms inte före-
ligga några hälsorisker om dosen understiger 0,5 µg bly per kg kroppsvikt 
och dygn. Om barnet väger 10 kg bör intaget alltså inte överstiga 5 µg per 
dygn och då ska även andra källor räknas in. De största källorna till blyin-
tag är dricksvatten, bly i smycken, viltkött, blyglaserad keramik m.m. Av 
de mest förorenade jordarna som har hittats inom lekytan behövs det ca 2 
mg jord (0,5 kryddmått) för att intaget ska bli 5 μg bly. Det är dock inte 
troligt att allt bly i jorden är tillgängligt för upptag i kroppen, däremot 
finns det i exemplet inte några marginaler till annan exponering. 

Beslutet skickas till 

Korsta Fastigheter AB, Eva Näsén 
Envix, Daniel Ragnvaldsson 
Länsstyrelsen i Jämtlands län, Josefin Töyre 
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2017-10-31 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

Diarienummer 
2017.1002 

Utredare/handläggare Nämnd/styrelse 
Till  

Förslag till beslut och motivering 

Strömsunds kommun beslutar att delfinansiera saneringen av det delom-
råde inom Ulriksfors gamla sulfitfabrik som används till lekyta av Regn-
bågens förskola.  

Motivering 
Området kan inte utan sanering användas till lekyta. Utan sanering 
kommer Regnbågens förskola inte att kunna fortsätta med sin verksamhet 
på fastigheten Risselås 1:30. Det skulle innebära att ett 30-tal barn inte 
längre har någon förskola. 

För aktuellt objekt finns ingen ansvarig verksamhetsutövare. Ingen verk-
samhet som har bidragit till föroreningen har pågått efter 1969 (fabriken 
lades ned på 1940-talet). Om det inte finns någon ansvarig verksamhets-
utövare kan i vissa fall fastighetsägaren bli saneringsansvarig, under för-
utsättning att fastigheten förvärvats efter 1999 (då Miljöbalken trädde 
ikraft) och att fastighetsägaren känt till eller borde ha känt till den förore-
nade marken. I aktuellt fall är det tveksamt om saneringsansvaret kan 
hamna på fastighetsägaren. I aktuellt fall är det troligast att det är staten 
som blir saneringsansvarig. 

För statliga saneringsobjekt fördelas medel ett par gånger per år. Här 
konkurrerar samtliga statliga saneringsobjekt i landet om det anslag som 
regeringen tilldelat. Det är oftast lättare att få pengar till undersökningar 
än till sanering. För att det ska bli aktuellt med medel till sanering krävs 
ofta flera kompletterande undersökningar. Det är inte troligt att statliga 
medel finns tillgängliga för sanering förrän om ett par år. För övriga föro-
renade delar av fabriksområdet innebär det inga större problem med att 
vänta på statliga medel. Däremot behövs akuta saneringsåtgärder för att 
kunna fortsätta med förskoleverksamheten inom den delyta som aktuellt 
ärende gäller. 

Underskrift 

 ...............................................................................  
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Justering (Sign) 

§ 106 Dnr 2017.364 275 

Rekonstruktionsavtal avseende HSB:s bostadsrättsförening 
Rönnen i Strömsund 

När HSB:s bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund var på obestånd, och 
kommunen till följd av detta skulle tvingas att infria sitt borgensåtagande, 
upprättades ett avtal om rekonstruktion. Rekonstruktionsavtalet har löpt 
från 1999, först som femårigt avtal och därefter som ettårigt avtal. 

Vid den ursprungliga rekonstruktionen fick föreningen ett räntefritt lån 
på 13 200 000 kronor. Föreningen har sedan dess amorterat på lånet, som 
nu uppgår till 9 700 000 kronor. 

Förslag till nytt ettårigt avtal har nu upprättats. Enligt avtalet ska före-
ningen amortera 200 000 kronor även under år 2018. 

Beredning 

Kommunstyrelsen § 200/2017 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Strömsunds kommun tecknar ett ettårigt avtal enligt bilaga. 
_____ 
Beslutsexp 
HSB:s bostadsrättsförening Rönnen 
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Justering (Sign) 

§ 107 2017.273 252 

Köp av del fastighet Äspnäs 1:10 

Kvarnmon AB har i en skrivelse erbjudit kommunen att förvärva del av 
fastigheten Äspnäs 1:10. 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 september 2017, § 145, att uppdra till 
teknik- och serviceförvaltningen att kontakta Kvarnmon AB för en dialog 
om ett eventuellt förvärv av fastigheten. 

Förhandlingarna har lett till att Kvarnmon AB är beredd att sälja del av 
fastigheten Äspnäs 1:10 för en köpeskilling om 800 000 kronor och att säl-
jaren bekostar fastighetsregleringen. 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att förvärva del av fastigheten Äspnäs 1:10 för en köpeskilling om 800 000 
kronor och att säljaren bekostar fastighetsregleringen. 

Beredning 

Kommunstyrelsen § 203/2017 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen förvärvar del av fastigheten Äspnäs 1:10 för en kö-
peskilling om 800 000 kronor.

2. Säljaren bekostar fastighetsregleringen.

3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter
2017.  

Bilaga

_____ 
Beslutsexp 

Kvarnmon AB  
Teknik och serviceförvaltningen 
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Justering (Sign) 

§ 108 Dnr 2017.321 113 

Val av ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter Berit Bryntesson (S) 

Beredning 

Valutskottet § 37/2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Monica Näslund, (S), Strömsund, utses som ersättare i socialnämnden
för tiden intill den 31 december 2018.

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 13 december 2017.

_____ 
Beslutsexp 
Monica Näslund
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Justering (Sign) 

§ 109 Dnr 2017.366 113 

Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter Birgitta Guldbrandsson (S) 

Beredning 

Valutskottet § 38/2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Rebecca Sjöstedt, (S), Hoting, utses som ledamot i kommunstyrelsen
för tiden intill den 31 december 2018.

2. Inga-Maj Persson, (S), Strömsund, utses som ny ersättare i kommun-
styrelsen för tiden intill den 31 december 2018.

3. Beslutet gäller fr.o.m. den 13 december 2017.

_____ 
Beslutsexp 
Rebecca Sjöstedt 
Inga-Maj Persson 
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§ 110 Dnr 2017.296 113 

 

Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden intill den 31 de-
cember 2018 efter Morgan Olsson (S) 
 
Beredning 

Valutskottet § 39/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bengt-Åke Persson, (S), Strömsund, utses som ledamot i kommunsty-
relsen för tiden intill den 31 december 2018. 

2. Bertil Forsmark, (S), Gäddede, utses som ny ersättare i kommunstyrel-
sen för tiden intill den 31 december 2018. 

 
3. Beslutet gäller fr.o.m. den 13 december 2017. 

_____ 
Beslutsexp 
Bengt-Åke Persson 
Bertil Forsmark 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2017-12-13 19

Justering (Sign) 

§ 111 Dnr 2017.296 113 

Val av ledamot i Gemensam nämnd för upphandlingssam-
verkan för tiden intill den 31 december 2018 efter Morgan 
Olsson (S) 

Beredning 

Valutskottet § 40/2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Göran Bergström, (S), Strömsund, utses som ledamot i Gemensam
nämnd för upphandlingssamverkan för tiden intill den 31 december
2018. 

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 13 december 2017.

_____ 
Beslutsexp  
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Göran Bergström 
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§ 112 Dnr 2017.296 113 

Val av ledamot i kommunfullmäktiges valutskott för tiden 
intill den 31 december 2018 efter Morgan Olsson (S) 

Beredning 

Valutskottet § 41/2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lena Johansson, (S), Strömsund, utses som ledamot i 
kommunfullmäktiges valutskott för tiden intill den 7 november 2018.

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 13 december 2017.

_____ 
Beslutsexp 
Lena Johansson 
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§ 113 Dnr 2017.313 113 

 

Val av ledamot i Gemensam nämnd för samverkan inom drift 
och service, utveckling samt specialistfunktioner för tiden in-
till den 31 december 2018. 
 
Beredning 

Valutskottet § 42/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Göran Bergström, (S), Strömsund, utses som ledamot i Gemensam 
nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt special-
istfunktioner för tiden intill den 31 december 2018. 

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 januari 2018. 

_____ 
Beslutsexp  
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt  
specialistfunktioner 

Göran Bergström 
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§ 114 Dnr 2017.313 113 

 

Val av ersättare i Gemensam nämnd för samverkan inom 
drift och service, utveckling samt specialistfunktioner för ti-
den intill den 31 december 2018. 
 
Beredning 

Valutskottet § 43/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Göran Espmark, (C), Äspnäs, utses som ersättare i Gemensam nämnd 
för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunkt-
ioner  för tiden intill den 31 december 2018. 

2. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 januari 2018. 

_____ 
Beslutsexp 

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt  
specialistfunktioner 

Göran Espmark 

 
 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2017-12-13 23
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§ 115 Dnr 2017.387 621 

Motion angående inriktning på grundskolan i kommu-

nen. 

Britt-Inger Roos (C) och Simon Högberg (M) har den 13 december 2017 
lämnat in en motion om att det under förmiddagen. Grundskolan i 
Strömsunds kommun ska ha en inriktning mot friluftsliv, djur och natur. 
Bilaga 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 



Till Kommunfullmäktige  

i Strömsunds kommun 

M O T I O N angående inriktning på grundskolan i kommunen. 

Att tycka om, och uppsatta möjligheten, av att vara ute i skog och mark kan vara 
en viktig anledning till att leva och verka i vår kommun. Har man dessutom 
kunskap om djur, natur och friluftsliv blir upplevelsen ännu mera angenäm. Men 
om man inte har den här kunskapen, var ska man då få den ifrån? Kanske kan 
man få den av föräldrar, eller mor- och farföräldrar, men måhända har inte alla 
det så. Det är här skolan har en viktig roll, tycker vi. Att på ett lockande, 
intressant och spännande sätt få in den här kunskapen i undervisningen. Kanske 
använda naturen som klassrum när det passar, att få plocka bär och koka sin 
egen lunch-sylt, eller få odla lite potatis på skolgården. Vi tror att man på detta 
vis kan få in mycket kunskap som är nyttig både för barnen och för naturen. 
Men att även se möjligheter att själv hitta sin utkomst genom kanske turism, 
jord- och skogsbruk och liknande. 

Vi vill därför att: 

Grundskolan i Strömsunds kommun ska ha en inriktning mot 
friluftsliv, djur och natur. Att dessa teman ska genomsyra 
undervisningen på ett sätt som är möjligt i enlighet med lagar och 
förordningar. 

Britt-Inger Roos (c)           Simon Högberg (m) 

………………………………..        .……………………………… 
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§ 116

Delgivningar 

a) Delårsrapport Akademi norr - För perioden 2017-01-01--2017-06-30

b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov t.o.m. 
KF 99/2017:

Budget 2017 1 050 000:- 

Ombudgetering extra statsbidrag 6 000 000:- 

Överskott 2016 Strömsund turism - 384 000:- 

Medfinansiering projekt ”Samverkansmodell - 375 000:- 
för kompetensförsörjning inom industrin” 

Ungdomsanställningar - 1 000 000:- 

Förstärkning av arbetsmarknadsenheten - 500 000:- 

Utökning feriearbeten - 700 000:- 

Utbildning chefer/medarbetare - 2 000 000:- 

Förvärv av aktier i Inera AB - 42 500:- 

Återstår 2 048 500:- 

Kommunfullmäktiges beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

_____ 



NÄRVAROLISTA 
Sammanträdesdatum 

   Kommunfullmäktige 2017-12-13 

Nr Namn Hemort Besl Ej tjg 

1 Göran Bergström (s) Strömsund  X 

2 Lars Andreasson (s) Norråker  X 

3 Susanne Hansson (s) Strömsund  X 

4 Lennart Oscarsson (s) Hammerdal  X 

5 Petra Monwell (s) Flyn  X 

6 Ardis Lindman (s) Björkvattnet  X 

7 Roger Kristofersson (s) Strömsund  X 

8 Roger Sannemo (s) Strömsund  X 

9 Karin Näsmark (s) Havsnäs  X 

10 Carina Andersson (s) Strömsund  X 

11 Lena Johansson (s) Lövberga  X 

12 Bengt Bergqvist (s) Strömsund  X 

13 Angelica Johannesson (s) Strömsund 
14 Lars-Åke Knutsson (s) Lövberga  X 

15 Elisabeth Lindholm (s) Strömsund  X 

16 Marie Gabrielsson (s) Strömsund 
17 Ida Collin (s) Norråker 
18 Göran Espmark (c) Äspnäs  X 

19 Mats Gärd (c) Fyrås  X 

20 Magnus Svensson (c) Gåxsjö  X 

21 Ragnar Lif (c) Kyrktåsjö  X 

22 Britt-Inger Roos (c) Tjärnnäset  X 

23 Simon Högberg (m) Strömsund  X 

24 Åse Ehnberg (-) Strömsund 
25 Lars-Eric Bergman (m) Hoting  X 

26 Marina Wahlström (m) Strömsund 
27 Peter Frost (v) Strömsund  X 

28 Kerstin Sjöberg (v) Strömsund  X 

29 Ylva Hansson Glantz (v) Strömsund  X 

30 Sven-Ingvar Eriksson (sd) Kilen  X 

31 Hans Elmbjer (sd) Hammerdal 
32 Lars Gustavsson (sd) Lövberga 
33 Göran Edman (rd) Hoting  X 

34 Mona Bjurström (rd) Strömsund  X 

35 Greger Rönnqvist (mp) Strömsund  X 
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   Kommunfullmäktige 2017-12-13 

Ersättare 

Nr Namn Hemort Besl Ej tjg 

1 Sara Edvardsson (s) Hammerdal  X 

2 Kent Wassdahl (s) Tåsjö  X 

3 Desirée Edin (s) Strömsund  X 

4 Bernth Nygren (s) Strömsund 
5 Christin Mattsson (s) Ede 
6 Bertil Forsmark (s) Gäddede 
7 Inga-Maj Persson (s) Strömsund 
8 Rebecca Sjöstedt (s) Hoting 
9 Elisabeth Hägglund (s) Strömsund 
10 Nils-Bengt Nilsson (c) Backe 
11 Eira Roos (c) Strömsund 
12 Lars Lif (c) Kyrktåsjö 
13 Håkan Berglund (m) Gussvattnet  X 

14 Herman Holmquist (m) Strömsund  X 

15 Aron Kjellgren (v) Strömsund 
16 Kerstin Andersson Hedström (v) Söredsta 
17 Mikael Säbom (sd) Kärrnäset 
18 Kjell Wikberg (sd) Öhn 
19 Kenneth Sjödin (rd) Rossön 
20 Siv Johansson (rd) Strömsund 
21 Göran Hellbergh (mp) Strömsund 
22 Birgitta Eurenius Persson (mp) Lorås 

Protokollsjusterare 

Ordförande .................................................……… .................................................……… 
Ardis Lindman Lena Johansson 

Sekreterare .................................................……… .................................................……… 
Viktor Sjödin Britt-Inger Roos 
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