
 

Antal: 56 Utsändningsdag: Fredagen den 1 december 

Kallelse/Underrättelse
 

till Sammanträde

 Kommunfullmäktige 

2017 V 50 

Onsdag

13 

December 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 13 de-
cember 2017, klockan 14.00 i Virveln på Folkets Hus, Strömsund. 

Klockan 12.00-14.00 i Oasen Folkets Hus: 
• Gemensam lunch med anställda och förtroendevalda som tjänst-
gjort minst 25 år i kommunen samt utdelning av gåvor. 

Ärenden enligt föredragningslista 

För möjligheter till gruppsammanträden har följande lokaler bokats 
från klockan 9.00: 

S-gruppen  Virveln, Folkets Hus 

Alliansen  Grelsgård, Folkets Hus 

Rättvis demokrati Virgo, kommunkontoret 

Sverigedemokraterna  Svaningen, kommunkontoret 

Icke tjänstgörande ersättare som tänker delta ombeds 
meddela detta senast den 7 december (för att vi ska veta 
hur många som ska äta lunch). 

Vid förhinder ring 0670-161 06 eller 161 10 i så god tid som 
möjligt!
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Plats och tid Onsdagen den 13 december 2017, klockan 14.00, Virveln, Folkets Hus, 
För sammanträde Strömsund 
  

Klockan 12.00-14.00 i Oasen Folkets Hus: 

 Gemensam lunch med anställda och förtroendevalda som tjänst-
gjort minst 25 år i kommunen samt utdelning av gåvor. 

 

 

1.  Upprop 

 

 

2. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid 
och plats för protokollets justering 

 

 

3. Sammanträdets kungörande 

 

 

4. Information från kommunrevisionen 

 

 

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

 
KS § 188/2017 

 

   Bilaga sid. 1-11 
 

 
6. Avgifter på bibliotekten  
 

KS § 189/2017 

   Bilaga sid. 12-13 
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7. Svar på motion om attraktiva utemiljöer 
 

KS § 190/2017 

 

 
8. Revidering av reglemente samt taxa för socialnämnden – 

Ny lag om elektroniska cigaretter 
 

KS § 193/2017 
 

 
9. Sanering av förorenad mark på fastigheten Risselås 1:30 
 

KS § 197/2017 

   Bilaga sid. 14-17 
 

 
10. Rekonstruktionsavtal avseende HSB:s 

bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund 
 

KS § 200/2017 
 

 
11. Köp av del fastighet Äspnäs 1:10 
 

KS § 203/2017 

   Bilaga sid. 18-19 
 

 
12. Val av ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 de-

cember 2018 efter Berit Bryntesson (S) 

 

 

13. Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden intill den 31 
      december 2018 efter Birgitta Guldbrandsson (S) 
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14. Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden intill den 31
december 2018 efter Morgan Olsson

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

16. Val av ledamot i kommunfullmäktiges valutskott för tiden
intill den 14 oktober 2018 efter Morgan Olsson (S) 

17. Eventuella motioner/medborgarförslag/interpellationer/
frågor som kommit in efter utskick av kallelsen
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18. Delgivningar 

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

Bilaga sid. 18-37 

c) 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:- 

Ardis Lindman Viktor Sjödin 
Ordförande Sekreterare 
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§ 188   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 diskuss-
ionerna.  
 
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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§ 188 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 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
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§ 188 forts. 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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 kost-

nader 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. 

 
_____  
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§ 189 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 försenings-
avgifter. 
 
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 återlämas. 
 
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. 
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§ 189 forts. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 177/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

 
2. Avgifterna gäller fr.o.m. den 1 januari 2018. 
 
_____ 
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§ 190 2017.294 829 

Svar på motion om attraktiva utemiljöer  

Britt-Inger Roos, Centerpartiet, har i en motion den 19 september 2017, ut-
tryckt 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 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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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§ 193 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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§ 193 forts. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 183/2017 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 
 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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. 

 
_____ 
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§ 197 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 föro-
renade jordmassor, bland annat innanför den lekyta som används av 
Regnbågens 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 används 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. 
 
Miljö- och byggavdelningen föreslår att Strömsunds kommun beslutar att 
delfinansiera saneringen av det delområde inom Ulriksfors gamla sulfit-
fabrik som används till lekyta av Regnbågens förskola.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 189/2017 
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§ 197 forts.

Yrkanden 

* Gudrun Hansson (S) yrkar att en ny punkt, som nu blir punkt 3, läggs
till i arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att förhandla med statliga 
myndigheter och Korsta fastigheter för att minska kommunens kostnader. 

* Susanne Hansson (S) yrkar ändringen av punkt 3 i arbetsutskottets för-
slag, som nu blir punkt 4, att medel anvisas ur kommunfullmäktiges 
konto för oförutsedda behov 2017. 

Ajournering 

Efter yrkande av Catarina Espmark (M) ajourneras sammanträdet för 
överläggning i partigruppen. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med ändring 
och tillägg enligt yrkandena och finner bifall till detta. 

Kommunstyrelsens förslag till 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. 

Göran Espmark (C), Nils-Bengt Nilsson (C), Catarina Espmark (M), Simon 
Högberg (M), Hans Elmbjer (SD) och Göran Edman (RD) deltar inte i be-
slutet. 

_____ 
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§ 200  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. 
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att Strömsunds kommun tecknar ett ettårigt avtal. 
 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Strömsunds kommun tecknar ett ettårigt avtal enligt bilaga. 
 
_____  
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§ 203 2017.273 252 

Köp av del fastigheten 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. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt teknik- och 
serviceförvaltningens förslag samt att medel anvisas ur kommunfullmäk-
tiges konto för oförutsedda behov 2017.   

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. 

_____ 



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. 
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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. 
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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 
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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. 
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§ 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.  
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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. 
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§ 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 
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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-

10



4 

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
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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
12

lenhag
Markering



 
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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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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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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Verksamhetsberättelse för kommunalförbundet Partnerskap 
Inland – Akademi Norr perioden 2017-01-01 – 2017-06-30. 
 
Verksamheten inom Akademi Norr har under första halvåret bedrivits enligt de planer som fastställts 
och genom de projekt som förbundet är engagerade i. 
 Verksamhetsplan för Partnerskap Inland - Akademi Norr 2017 

 
Långsiktigt mål 

Regional utveckling och tillväxt inom Akademi Norr, i första hand genom kunskaps- och 
kompetensutveckling. 
 

Kortsiktiga mål 
För att klara arbetskraftsbehovet och uppnå tillväxt är det viktigt att uppmuntra kvinnor och män att 
utbilda sig.  
 
Vår målsättning är att tillsammans med lärcentra göra högre utbildning tillgänglig i 
medlemskommunerna och samtidigt verka för en attitydförändring och ökad motivation till att utbilda 
sig. Vi ska genomföra utbildningar för grundläggande service och innovativ tillväxt.  

 
Det livslånga lärandets betydelse är centralt i det ständigt förnyade arbetslivet. 
Samråd och nära dialog mellan näringsliv, utbildningsanordnare, myndigheter och organisationer har 
stor betydelse för kompetensförsörjningen. För att främja det livslånga lärandet är det viktigt att vi 
arbetar för vuxnas möjlighet till fortbildning.  
Vi ska också verka för att lyfta fram och stötta regionens innovativa miljöer med målsättning att skapa 
internationellt genomslag och långsiktig bärkraft. 

 
Horisontella mål 

Inlandets utbildningsnivå understiger riksgenomsnittet och framförallt utbildar sig männen i mindre 
omfattning. Obalansen mellan antal arbetslösa samt arbetslösa i program domineras i regionen av män 
med kortare utbildning. Sysselsättningsgraden bland män är något högre än för kvinnor samtidigt som 
regionens kvinnor har en högre utbildningsnivå än männen. 
 
Målsättningen är att ingen individ ska diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, sexualitet, 
politisk tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund. 
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Ekonomiska mål 
Bedriva förbundets verksamhet inom ramen för fastställd budget. 
Inte uppta långfristiga lån för förbundets verksamhet. 
Tillgodose direktionens möjligheter att styra och leda verksamheten mot förbundets syfte och mål. 
 

Verksamhet 2017 
Arbeta fram och ansöka om nya projekt utifrån medlemskommunernas behov som överensstämmer 
med kommunalförbundets uppsatta mål. 
 Tillsammans med lärcentra identifiera kommunernas behov av kompetensförsörjning i offentlig 
verksamhet och i näringslivet. Intensifiera kontakterna med universitet och utbildningssamordnare för 
att få till stånd ett ökat antal distansutbildningar eller på annat sätt tillgodose de behov som finns av 
utbildningar inom bristyrken. Marknadsföra och kommunicera de universitets- och 
yrkeshögskoleutbildningar som efterfrågas i medlems-kommunerna. 
 

Genomföra beslutade projekt. 
Vi ska tillsammans med lärcentra verka för att öka mångfalden, minska obalanser mellan andelen 
kvinnor och män med olika etniciteter och utveckla mer flexibla former för livslångt lärande som 
bättre svarar mot individens och arbetslivets behov. Funktionshinderperspektiv innebär att 
utgångspunkten alltid är att människor har olika förutsättningar. Det är då viktigt att uppmärksamma 
de hinder som föreligger för att kunna undanröja dessa och skapa möjligheter för alla att vara 
delaktiga. 
 
Underhålla och förstärka funktionella nätverk inom Akademi Norr som lärcentra, kommun-och 
näringslivschefer. Det är också viktigt att aktivt verka för att utveckla nya nätverk och samarbetar med 
andra aktörer som kan bidra till kommunalförbundets måluppfyllelse.  
 
Administrera kommunalförbundets verksamhet, genomföra direktionsmöten regelbundet. Informera 
kommunerna om hur arbetet fortskrider genom besök i medlemskommunernas kommunfullmäktige 
och/eller kommunstyrelse.  
 
Informera både inom och utom Akademi Norr regionen om förbundets arbete samt sprida information 
via andra kanaler. Underhålla förbundets hemsida och Facebook. 
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  Verksamhet/aktiviteter 
 
Utvecklingsarbetet med högre utbildning är en del av kommunalförbundets reguljära verksamhet och 
alla kommunalförbundets medlemskommuner har en etablerad stödstruktur i form av ett lärcentrum. 
Utbildningsnivån för befolkningen i våra kommuner ligger under genomsnittet i Sverige. Många 
arbetsgivare (inte minst kommunerna själva) har svårt att rekrytera högre utbildad arbetskraft. Vi ser 
ett fortsatt behov av att utveckla infrastrukturen för akademisk utbildning samt att utbildningarna i 
sig behöver ha en större flexibilitet i upplägg och form som gör att de kan anpassas efter den lokala 
arbetsmarknadens specifika behov och förutsättningar.  
 Samarbetet med socionomprogrammet är ett sådant exempel. Utbildningen erbjuds nu sedan hösten 
2016 som en semiflexutbildning och Umeå universitet planerar för att erbjuda 
socionomprogrammet på fullflex med start hösten 2018. Semiflex innebär att delar av utbildningen 
kan genomföras utan att på heltid befinna sig på campus. Fullflex ska göra det möjligt att läsa hela 
utbildningen med ett fåtal campusförlagda träffar per kurs. Förutom detta så bygger modellen på att 
det finns ett närmare samarbete mellan universitetet, arbetsgivare och studenterna. Konkret kan det 
till exempel innebära att arbetsgivare tillhandahåller praktikplatser, examensjobb, handledare och 
mentorer. En del utbildningsmoment kan också komma att genomföras och förläggas hos någon 
arbetsgivare. Akademi Norr har avsatt en personell resurs för att koordinera denna samverkan. 
Under hösten 2016 genomfördes ett arbete i syfte att klargöra kommunalförbundets uppdrag och 
skapa en tydlig strategi för arbetet. Tankar och idéer har processats inom Akademi Norrs personal, 
personalen på lärcentra inom Akademi Norr och kommunalförbundets direktion. En ny strategi är nu 
framtaget och fastställdes på direktionsmötet den 20 februari 2017.  
På höstens möte med ledningen för Umeå och Luleå universitet tillsammans med Lapplands 
kommunalförbund, Femkanten (Piteå, Luleå, Kalix, Älvsbyn och Boden) Skellefteå kommun och 
Akademi Norr lyftes bl.a. frågor om, tentamina utanför campus och vilket behov lärosäten har av 
lärcentrum i en flexibel utbildning? 
Den sista frågan utmynnade i att en arbetsgrupp tillsattes med samma deltagande organisationer men 
andra representanter från universiteten. Första träffen hölls den 19 januari i Piteå. I april träffades 
gruppen igen då via teknik. 
Träffarna har bl.a. lett till att en utbildningsdag kommer att arrangeras under hösten 2017 av Umeå 
universitet. Dagen kommer att rikta sig till personal på lärcentra och belysa universitetets 
organisation, beslutsvägar, nyheter som är på gång inom universitetet och presentation av 
utbildningar som kan läsas på distans. 
Frågan om tentamina har lett till ett arbete inom Akademi Norr för att kvalitetssäkra lärcentra. 
Arbetet har processats i lärcentragruppen, i direktionen och med Umeå universitet och Luleå tekniska 
universitet. Under hösten 2017 kommer en pilotomgång att genomföras. 
Akademi Norr har under hösten tillsammans med Lycksele kommun och Västerbottens läns landsting 
träffat Umeå Universitet i syfte att få tillstånd antagning till sjuksköterskeprogrammet med 
utbildningsort Lycksele hösten 2017. Antagning är nu gjord och utbildningen kommer att starta med 
Lycksele som samlingsort. 
Vid direktionsmötet i februari 2017 fick verksamhetschef i uppdrag att upprätta en processplan för 
framtagande av projekt. Planen ska kopplas mot Akademi Norrs strategi och även tydliggöra 
kommunernas medverkan i processen.  
Planen är framtagen och godkänd av direktionen. 
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Elisabet Lassen, Sollefteå som varit ordförande för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-
Akademi Norr under många år kommer att sluta sin politiska karriär i september 2017. En ny 
ordförande måste därför väljas. 
Direktionsmötet 2017-06-22 beslutade att välja Britta Flinkfeldt som ny ordförande, samt Åke 
Nilsson och Tomas Mörtsell som vice respektive 2:e vice ordförande. 
 
Beviljade projekt 
Lärande Attraktiva Näringar LAN 
De övergripande målen med projektet är att skapa förutsättningar för individer, företag och 
organisationer som har bristande kompetens, särskilda svårigheter att klara sina verksamheter, verka 
för att öka mångfalden och utveckla flexiblare former och en modell som svarar bättre mot individens 
och arbetslivets behov. 
Ca 220 företag var med och specificerade gemensamma behov som LAN-projektet sedan fick arbeta 
efter. Av dessa har 160 företag (71%) och 13 kommuner deltagit i olika utbildningsaktiviteter via 
projektet. 
Fram till sista maj så har 1145 personer utbildat sig (61% män och 39% kvinnor) i totalt 98 
utbildningsinsatser.  
Stärkt Attraktiv Mottagning 
I maj tog Svenska ESF-rådet beslut om att bifalla vår ansökan Stärkt attraktiv mottagning.  
Projektets syfte är att kompetensutveckla anställda som direkt eller indirekt möter asylsökande, 
ensamkommande barn eller utrikesfödda med särskilda behov i sitt arbete. Projektet ska leda till att 
stärka anställdas arbetssituation och utveckla verksamheterna i integrationens olika skeden. 
Projektet startade den 15:e maj. De kommuner som deltar i projektet är Arjeplog, Arvidsjaur, 
Lycksele, Norsjö, Storuman och Dorotea. 
 
Planerade projektansökningar 
 
Attrahera-Rekrytera (planerad finansiär är Europeiska Socialfonden) 
Kompetensförsörjningen är ett bekymmer i alla Akademi Norrs medlemskommuner. Projektet Riktad 
rekrytering vill skapa kontaktytor gentemot studenter samt identifiera studenternas behov av 
exempelvis praktik, examensarbete och anställning under och efter studietiden. Med hjälp av denna 
kunskap kan vi skapa attraktiva erbjudanden i våra kommuner riktade till utvalda studentgrupper. 
Kommuner som medverkar i projektet stöttas att skapa interna strukturer för att lokalisera lokala 
möjligheter. De utbildas också i att identifiera mervärden och paketera erbjudanden på ett lockande 
sätt. I projektet ingår även att utarbeta en modell för hur det riktade rekryteringsarbetet ska 
samordnas inom Akademi Norr-regionen.  
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Förvaltning 
Regelbundna möten har under perioden genomförts med direktionen, lärcentra, kommun- och 
näringslivschefer. I syfte att diskutera och besluta om inriktning och löpande verksamhet för 
kommunalförbundet. 
 
Kommunalförbundet har gjort investeringar för 5 999 kronor under perioden. 
Inga långfristiga lån har upptagits.  
 
Måluppfyllelse 
Arbetet under perioden har haft både de långsiktiga och de kortsiktiga målen i fokus. 
 
Direktionen anser att både den löpande verksamheten med fokus på eftergymnasial utbildning och 
den projektverksamhet som förbundet beskriver väl svarar mot förbundets syfte och de målsättningar 
som är uppsatta för verksamhetsåret genom; 

- Att arbetet med att göra högre utbildning möjlig i medlemskommunerna fortsätter. 
- Att Akademi Norr fungerar som en sammanhållande och utvecklande funktion för lärcentra i 

medlemskommunerna. 
- Att det beviljade projektet Lärande Attraktiva Näringar genomförs som beslutat. 

 
Direktionen anser att måluppfyllelsen är god utifrån satta mål och de resurser som är avsatta för den 
löpande verksamheten.   
 
Ekonomiska mål 
Direktionen anser att de ekonomiska målen för verksamhetsåret är på väg att nås i enlighet med den 
budget som beslutats för 2017. 
 
 Redovisningsprinciper 
 
Förutbetalda intäkter Har i huvudsak periodiserats och inte tillgodogjorts periodens redovisning. 
 
Upplupna intäkter Har i huvudsak periodiserats och tillgodogjorts periodens redovisning. 
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Budget 2017 
 

 Kommunal-
förbundet LAN SAM Totalt 

Intäkter     
Erhållna bidrag 0 4 234 680 2 037 018 6 271 698 
Medlemsavgift 1 000 000 0 0 1 000 000 

Försålda utbildningar 0 77 000 0 77 000  
Summa 1 000 000  4 311 680 2 037 018 7 348 698 

Kostnader     
Löner 600 000 1 600 156 546 393 2 746 549 

Köp av verksamhet 90 000 1 753 000 1 239 333 3 082 333 
Övriga kostnader 310 000 958 524 251 292 1 519 816   

Summa 1 000 000 4 311 680  2 037 018 7 348 698 
 
 
 
 Prognos 
Resultatet för kommunalförbundets verksamhet, inklusive pågående projekt, 2017-06-30 visar ett 
underskott på 284 110kr. Underskottet beror främst på att projektverksamheten minskat och att 
kommunalförbundet burit större del av personalkostnaderna än planerat. 
Vår bedömning är att kommunalförbundet kommer att nå ett resultat i balans vid årets slut. 
Projektverksamheten har ökat från maj vilket leder till att större andel av personalkostnaderna kan 
bäras av projekt. Organisationen har anpassats till verksamheten sådan den ser ut just nu vilket också 
minskar kostnaderna.  
Vi kommer under hösten att arbeta mer med uppdragsutbildning vilket bör bidra till ytterligare 
kostnadstäckning. 
  
Storuman 2017-09-04 
 
 
 
Christer Lindblom 
Verksamhetschef 
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RESULTATRÄKNING    
      Not Delårs- Delårs- 
    bokslut bokslut 
    2017-06-30 2016-06-30 
VERKSAMHETENS INTÄKTER       
Erhållna bidrag   3 611 042 3 407 927 
Summa verksamhetens intäkter 1 3 611 042 3 407 927 
        
        
VERKSAMHETENS KOSTNADER       
Löner   -1 820 536 -1 529 291 
Köp av verksamhet 2 -1 347 873 -1 061 100 
Övriga kostnader 3 -711 545 -622 137 
Avskrivningar   -11 564 -4 495 
Summa verksamhetens kostnader   -3 891 518 -3 217 023 
        
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER   -280 476 190 904 
        
Finansiella intäkter 4 0 115 
Finansiella kostnader 5 -3 634 -4 182 
RESULTAT FÖRE EXTRA ORD POSTER   -284 110 186 837 
        
Extra ordinära intäkter   0 0 
Extra ordinära kostnader   0 0 
RESULTAT   -284 110 186 837 
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BALANSRÄKNING    
      Not Delårs- Bokslut 

    bokslut   
    2017-06-30 2016 
TILLGÅNGAR       
        
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningstillgångar   0 0 
Maskiner och inventarier   49 830 55 395 
Övriga materiella tillgångar   0 0 
Finansiella tillgångar   0 0 
Summa anläggningstillgångar 6 49 830 55 395 
        
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       
Förråd, lager och exploateringsfastigheter   0 0 
Fordringar 7 2 194 295 1 362 149 
Kortfristiga placeringar   0 0 
Kassa och bank   2 744 369 2 768 460 
Summa omsättningstillgångar   4 938 664 4 130 609 
        
SUMMA TILLGÅNGAR   4 988 494 4 186 004 
        
EGET KAPITAL       
Ingående eget kapital   3 556 463 3 520 605 
Årets resultat   -284 110 35 858 
Summa eget kapital   3 272 353 3 556 463 
        
SKULDER       
Långfristiga skulder   0 0 
Kortfristiga skulder 8 1 716 141 629 541 
Summa skulder   1 716 141 629 541 
        
SUMMA EGET KAP, AVS OCH SKULDER   4 988 494 4 186 004 
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KASSAFLÖDESANALYS    
      Not Delårs- BOKSLUT 
    bokslut   
    2017-06-30 2016 
        
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
Verksamhetens intäkter   3 611 042 6 184 690 
Verksamhetens kostnader   -3 891 518 -6 143 671 
Justering av kassaflödet   0 0 
Verksamhetens nettokostnader   -280 476 41 019 
Finansiella intäkter   -64 455 
Finansiella kostnader   -3 570 -5 616 
Extra ordinära intäkter   0   
Extra ordinära kostnader   0   
Årets resultat   -284 110 35 858 
Poster som inte ingår i kassaflödet   11 564 12 830 
Kassaflödets förändring i rörelsekapitalet   -272 546 48 688 
        
INVESTERINGSVERKSAMHETEN       
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   5 999 -54 783 
INVESTERINGSNETTO   5 999 -54 783 
        
FINANSIERING       
Utlåning   0 0 
Upplåning   0 0 
FINANSIERINGSNETTO   0 0 
        
JUSTERING FÖR RÖRELSEKAPITALETS        
FÖRÄNDRING       
Ökning (-)/minskning (+) förråd   0 0 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar   -832 146 -784 325 
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder   1 086 600 153 329 
SUMMA JUSTERING FÖR RÖRELSE-       
KAPITALETS FÖRÄNDRING   254 454 -630 996 
        
PERIODENS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA 
MEDEL 

  
-24 091 -637 091 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN   2 768 460 3 405 551 
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT   2 744 369 2 768 460 
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NOTER RESULTATRÄKNING   
    Not   Delårs- Delårs- 

    bokslut bokslut 
    2017-06-30 2016-06-30 
        
1 VERKSAMHETENS INTÄKTER     
  EU-bidrag 2 736 457 2 906 327 
  Bidrag Länsstyrelserna och övriga 0 1 600 
  Försålda utbildningar 142 354 0 
  Försålda tjänster till medlemskommuner 232 231 0 
  Medlemsavgifter 500 000 500 000 
  SUMMA  3 611 042 3 407 927 
        
  VERKSAMHETENS KOSTNADER     
2 Entreprenader och köp av verksamhet     
    Medlemskommuner 37 431 0 
    Revision 0 27 500 
    Övriga tjänsteköp 1 310 442 1 033 600 
    1 347 873 1 061 100 
3 Övriga kostnader     
    Datainvesteringar 14 109 11 883 
    Lokalhyror 60 236 61 542 
    Trycksaker, kontors- och förbrukningsmaterial 2 565 6 833 
    Tele- data kommunikation och porto 36 561 32 264 
    Transpporter, hotell och resor 230 042 242 885 
    Konferenskostnader 321 401 243 502 
    Direktionsmöten 3 337 1 772 
    Representation 9 111 7 396 
    Annonser, reklam och information 24 173 4 200 
    Medlemsavgifter 10 010 9 860 
  SUMMA 711 545 622 137 
        
4 FINANSIELLA INTÄKTER       Ränteintäkter 0 115 
  SUMMA 0 115 
        5 FINANSIELLA KOSTNADER     
  Räntekostnader checkkredit 0 0 
  Dröjsmålsräntor 0 0 
  Bankkostnader 3 634 4 182   Valutakusrförluster 0 0 
  Kostnadsränta 0 0 
  SUMMA 3 634 4 182 
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NOTER BALANSRÄKNING   
    Not   Delårs- Bokslut  

   bokslut   
    2017-06-30 2016 
        
6 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
  Ingående anskaffningsvärde 684 124 629 340 
  Årets anskaffning 5 999 54 783 
  Årets utrangering/försäljning 0 0 
  Utgående anskaffningsvärde 690 123 684 123         
  Ingående avskrivningar -628 729 -615 898 
  Årets avskrivning -11 564 -12 830 
  Årets utrangering/försäljning 0 0   Utgående ack avskrivningar -640 293 -628 728 
        
  Bokfört värde 49 830 55 395 
        
7 FORDRINGAR     
  Kundfordringar 597 415 21 265 
  Skattekonto 95 741 119 043 
  Momsfordran 125 520 55 769 
  Observationskonto -589 100 420 
  Förutbetalda kostnader 0 36 986 
  Upplupna intäkter 1 964 719 1 128 666 
  SUMMA 2 194 295 1 362 149 
        
8 KORTFRISTIGA SKULDER     
  Leverantörsskulder 596 072 272 966   Utgående moms 64 346 25 774 
  Preliminär skatt 58 821 56 577 
  Preliminär löneskatt 25 344 48 582 
  Semesterlöneskuld 368 169 73 190   Beräknad lagstadgad arbetsgivaravgift 57 634 58 549 
  Beräknade pensionsavgifter 45 755 93 000 
  Förutbetalda intäkter  500 000 0 
  Upplupna kostnader 0 903   SUMMA 1 716 141 629 541 
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