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Plats och tid Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.30-16.30 
 

Beslutande  Susanne Hansson (S) 
  Lennart Oscarsson (S) 
  Simon Högberg (M) 
  Gudrun Hansson (S) tjg ersättare 
 
 
Övriga Se nästa sida 
 
 
 
 
 
 
  

 Utses att justera Lennart Oscarsson 
 

Justeringens Kommunkontoret, Strömsund,  
plats och tid 
 
Underskrifter  

 Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 23-35 
  Viktor Sjödin 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Susanne Hansson 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Lennart Oscarsson 
 
 

 
 ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-02-06 

Datum då anslag  2018-02-09  Datum då anslag      2018-03-02 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Viktor Sjödin 

 
 
 



     

Justering (Sign) 

  
 

 
 
 

Övriga närvarande 
Viktor Sjödin, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Ingela Sonidsson, kommunledningsförvaltningen, § 24 
Anders Byström, Region Jämtland Härjedalen, § 25 
Maria Berglund, Region Jämtland Härjedalen, § 25 
Lars Melander, teknik- och serviceförvaltningen, § 26 
Karin Stierna, teknik- och serviceförvaltningen, § 26 
Anna Leonsson, Sweco (via länk), § 26 
Gudrun Öjbrandt, vård- och socialförvaltningen, § 27 
Aanna Johansson Larsson, kommunledningsförvaltningen, § 27 
Malin Vennstrand, teknik- och serviceförvaltningen, § 32-33 
Mariana Handler, polisen, § 32-33 
Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen (via länk), § 34 
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§ 23 
 
Ändring i föredragningslistan 
 
Följande ärenden läggs till i föredragningslistan: 
 

 Samverkansöverenskommelse Polisen och Strömsunds kommun  
 

 Medborgarlöfte 2018 
 

Följande ärenden tas bort i föredragningslistan: 
 

 Information från säkerhetssamordnaren   
 

 Handlingsplan för unga i Strömsunds kommun 
 

 Bygdemedel 
 

 
Arbetsutskottet beslut 

Föredragningslistan godkänns. 
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§ 24  
 
Information om personalfrågor 
 
Ingela Sonidsson redogör för regler i lag och kollektivavtal om bisysslor 
för kommunanställda.  

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 25  
 
Information om regional samverkan mellan kommunerna 
 
Anders Byström och Maria Berglund föredrar föregående års verksamhet 
inom regional samverkan. Även en dialog för ett nytt samverkansavtal 
förs 
 
Koncernledningsgruppen ska diskutera frågan om 2017 års verksamhet 
och har möjlighet att före den 28 februari komma med inspel till det nya 
avtalet som ska beslutas under våren. 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet tar del av information. Dialog förs med arbetsutskottet 
som lämnar synpunkter på bl a Primärkommunala samverkansrådets roll 
och funktion, behov av ett nätverk för tjänstemän och politiker inom tek-
nik- och serviceområdet (VA, renhållning mm). 
 
 
 
 
 
 

  



Postadress Besöksadress Webbadress	
Region Jämtland Härjedalen Rådhusgatan 72 www.regionjh.se 
Regional Utveckling  
Box 654  
831 27 Östersund 

 
 

 
 
Datum: 2018-01-17 
Dnr: RUN/34/2018 
 

  
 
Maria Berglund 

 
Till 
Kommunchef Regional Utveckling 

Välfärd, klimat och kompetens  
Tfn: 063-14 65 82 
e-post: maria.berglund@regionjh.se 
 

 

Uppföljning av verksamhet 2017 och remiss dialog ny 

överenskommelse 
 

Överenskommelse om samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och 

länets kommuner om regional samverkan 
 

Länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen har en överenskommelse om regional 

utveckling. Samtal kommer att föras i varje kommun under februari månad angående: 

● Verksamhetsberättelse 2017  

● Förslag till ny överenskommelse  

 

För genomförande av samtal mellan respektive kommun och Region Jämtland Härjedalen 

ombeds alla kommuner att inkomma med datum och tid senast 2018-01-26 för ett besök under 

februari. Inbjudna till samtalet är kommunchef och dess ledningsgrupp och det är även bra om 

politiker deltar eftersom rekommendationsbeslut ska tas i Primärkommunala samverkansrådet i 

mars.  

 

Vid dessa samtal prioriteras den nya överenskommelsen. Följande frågor kommer att tas upp:  

 

Verksamhetsberättelse 2017 

● Har Region Jämtland Härjedalen genomfört sitt uppdrag? 

● Vad har varit bra och mindre bra? 

Ny överenskommelse om samverkan 

● Synpunkter på överenskommelsens omfattning och innehåll 

● Integration, Kompetensförsörjning, Inflyttning och demografi, Statistik: uppdragen 

finns beskrivna men ingår inte i §7 Ersättning, synpunkter? 

● Övriga synpunkter 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anders Byström 

Bitr. regiondirektör, Regionala utvecklingsförvaltningen 
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§ 26  
 
Information om Frostviksskolan 
 
Anna Leonsson arkitekt på Sweco redogör för planskissen kring Frostvik-
skolan och dess utformning. Teknik- och serviceförvaltningen redovisar 
den uppskattade kostnaden för en nybyggnation i förhållande till en om-
byggnation av befintlig skolbyggnad. 
 
En ombyggnation medför ökade kostnader om ca 8 mnkr för tillfällig lo-
kal under tiden för en ombyggnation. Kostnader för utemiljön ska tas 
med i beräkningen för återställning efter rivning av den gamla skolbygg-
naden.   

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet tar del av informationen och tar ställning för att gå vidare 
med alternativet för en nybyggnation. Arbetsutskottet uppdrar kommun-
direktören att bereda underlag för kommande beslut.  
 
_____ 
Beslutsexp 

Kommundirektören 
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§ 27 Dnr 2017.237 879 
 
Yttrande över betänkande SOU 2017:60 Nästa Steg Del 2? – 
Förslag för en stärkt minoritetspolitik 
 
Kulturdepartementet har skickat rubricerade betänkande på remiss till 
Strömsunds kommun för yttrande.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga.  
 

 
  



  
Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2018-01-30 
 
2017-12-06 

1 (3) 
 
2017.237 
 
Ku2017/02410/DISK 

 

  

  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  Bankgiro 991-1918 
 

   Kulturdepartementet 
 Enheten för diskrimineringsfrågor 
 Regeringsskansliet 
  

 

Remissyttrande över Regeringskansliets betänkande, Dnr 2017-06-28 
Ku2017/02410/DISK gällande Nästa steg? Del 2. – Förslag för en stärkt minoritetspoli-
tik (SOU 2017:88) 
 
Strömsunds kommun ställer sig i grunden positiv till förslagen i slutbetänkandet om en 
stärkt minoritetspolitik. Vidare är kommunen positiv till att utredningen gjort en sam-
manhållen analys av minoritetspolitiken och tittat på om Sverige bör utöka sina nuva-
rande åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 
(språkstadgan) och om behov finns av åtgärder för att förbättra kvalitativa data om de 
nationella minoriteterna.  
 
Kapitel 2 – Finlandssvenskarnas ställning 
En översyn av finlandssvenskarnas ställning som nationell minoritet i Sverige låg i utred-
ningens uppdrag. I den frågan har kommunen inget specifikt yttrande.  
 
Kapitel 3 Utökade åtaganden enligt språkstadgan 
Med tanke på att Sverige antagit språkstadgan menar kommunen att det är ett rimligt 
förslag att utöka sina nuvarande åtaganden i fråga om artikel 8 i språkstadgan som rör 
förskola, grund- och gymnasieskola samt universitets- och högre utbildning (punkt 1.a-
1.e). 
 
Det återkommande uttrycket väsentlig del kan behöva förtydligas ytterligare.  

 ii) att tillhandahålla en väsentlig del av undervisningen i de högre årskurserna i grundsko-
lan och i gymnasieskolan på ifrågavarande landsdels- eller minoritetsspråk, eller (s 248-250) 

 
 
3.4 Artikel 10 Förvaltningsmyndigheter och samhällsservice 
Kommunen är positiv till förslaget om Sveriges möjlighet att utöka sina åtaganden till 
1.b. I samband med detta är det viktigt att beakta vad en normering/standardisering av 
det skrivna sydsamiska språket kan innebära eftersom sydsamiskan redan idag är utsatt 
i förhållande till de mer utbredda samiska varieteterna. Vi menar att det är av största vikt 
att sydsamiskan särart får stöd och kan utvecklas. 
 
3.5 Artikel 11 Massmedia 
Det är positivt att Sverige bedöms kunna genomföra punkt 3 i artikel 11. Kommunen vill 
i sammanhanget specifikt lyfta fram public-service roll där SVT Sápmi, redaktionen 
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Ođđasat för samiska nyheter skulle kunna få ett tydligt uppdrag att bredda utbudet ge-
nom att nyheter förmedlas från studion även på sydsamiska.  
 
3.6 Artikel 12 Kulturell verksamhet och kulturella inrättningar 
Det är självklart positivt att utredningen anser det möjligt för Sverige att utöka åtagandet 
i förhållande till finska, samiska och meänkieli i arbetet med synliggörande av de nation-
ella minoriteterna och minoritetsspråken i främjandet av Sverige och dess kultur utom-
lands.  
 
3.7 Artikel 13 Ekonomiska och sociala förhållanden 
Det är självklart positivt om Sverige utökar sitt åtagande genom att tillhandahålla den 
mest väsentliga konsumentinformationen på de tre språken finska, samiska och meänki-
eli. Det bör påpekas att samiskan inte bara är ett språk, så att förslaget även gäller sydsa-
miska språket och andra varieteter.  
 
3.7.7 Vård och omsorg på minoritetsspråk 
När det gäller äldreomsorgen torde behovet av lagstöd för att kunna få sin vård och om-
sorg på minoritetsspråk redan finnas genom språklagen som idag talar om ”hela eller 
delar” och där utredningen redan tidigare gett förslag om ändring till ”väsentlig del”. 
 
För övrigt vill kommunen påtala att äldreboenden och boenden för funktionshindrade 
inte bör benämnas institutioner då detta inte är förenligt med socialtjänstens regelverk. 
 
4. Behovet av förbättrade beslutsunderlag 
Kommunen instämmer i utredningens slutsats att det behövs faktaunderlag i form av 
statistik, dvs. kvantitativa data. Strömsunds kommun vill förorda att begreppet ”invente-
ring” används ifråga om insamling av faktaunderlag samt att begreppet ”kartläggning” 
utgår. Kartläggning har för många inom minoriteterna en genuint negativ klang av histo-
riska skäl.  Dessutom vill kommunen framhålla att inventering och insamling av bör 
kunna ske utan att personuppgifter samlas in. 
 
4.3.3 Data om de nationella minoritetsspråken 
Kommunen är positiv till utredningens förslag om att regeringen bör ge sametinget i 
uppdrag att genom samiskt språkcentrum komplettera sina lägesrapporter med indika-
torer avseende samiskans utveckling vilka möjliggör jämförelser över tid  
 
4.5.2 Uppdrag till skolverket 
Kommunen instämmer i utredningens förslag.  

 
4.5.3 Uppdrag till socialstyrelsen 
Utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen har lämnat förslag om 
uppdrag till socialstyrelsen att se över de undersökningar som riktar sig mot äldre så att 
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de bl.a. tillgodoser nationella minoritetsspråk. Utredningen ansluter sig till detta förslag. 
Inom ramen för uppdraget är det önskvärt att socialstyrelsen även beaktar frågor som rör 
äldres kulturella identitet. Kommunen stödjer förslaget och menar att det bör vara en lo-
gisk utveckling om utredningens tidigare förslag att reglera minoriteternas rättigheter 
förs in i socialtjänstlagen. 
 
Kapitel 5 – Övriga frågor som regeringen bör uppmärksamma  
 
Kommunen instämmer med utredningen att post- och telestyrelsen bör tillse att använd-
ning av enligt god ortsnamnssed fastställda ortnamn på finska, meänkieli eller samiska 
inte hindras vid postdistribution i Sverige.  
 
Kommunen anser att utredningens förslag om översyn av formerna för det nordiska 
samarbetet är ett förslag att jobba vidare med.  
 

 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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§ 28 Dnr 2018.8 812 
 
Tåsjödalen Classic Ski – Ansökan om marknadsföringsbi-
drag 
 
Tåsjö IF, i samarbete med Tåsjö Snöskoterklubb och Tåsjöbergets fritids-
anläggningar, anordnar för sjunde året i rad långlopp på längdskidor i 
Tåsjödalen med start och mål på Tåsjöberget. Loppet är seedningsgrun-
dade för Vasaloppet och ingår för femte året som en deltävling i Jemtland 
Ski Tour.   

 
Yrkande 

 
Ordföranden föreslår att Tåsjödalen Classic Ski beviljas 10 000 kronor i 
marknadsföringsbidrag. 
 
Arbetsutskottets beslut  
 

1. Tåsjödalen Classic Ski, beviljas 10 000 kronor i marknadsföringsbidrag  
 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för marknadsföring 2018 
 
3. Exakt omfattning regleras i avtal  

 
_____ 
Beslutsexp 

Kommundirektören 
Tåsjödalen Classic Ski 
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§ 29 Dnr 2018.11 849 
 
Frostviken Sledday - Ansökan om marknadsföringsbidrag 
 
Frostvikens skoterklubb ideella föreningen kommer i år igen att arrangera 
Frostviken Sledday med hjälp av många människor som lägger ner själ 
och hjärta för att det ska lyckas! Ett evenemang där vi kommer att ha en 
skotercrosstävling, en stor publik FXS-show med Rasmus Johansson och 
Jocke Rönnqvist. Mässområde med sponsorer och familjeaktiviteter. Kom-
munens fantastiska projekt Hållbar skoter/vinterturism finns på plats 
med en företagsmonter.  
 
Samarbetet med Frostvikens fotbollsförening gör det möjligt att tillsam-
mans kunna servera hamburgare under dagen. 
 
Gäddede Sportklubb och Flyktingloppskommittéen upplåter delar av 
skidspåret till en folkfest i centrala Gäddede. 
 
Yrkande 

 
Ordföranden föreslår att Frostviken Sledday beviljas 10 000 kronor i 
marknadsföringsbidrag. 
 
Arbetsutskottets beslut  
 

1. Frostviken Sledday, beviljas 10 000 kronor i marknadsföringsbidrag  
 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för marknadsföring 2018 
 
3. Exakt omfattning regleras i avtal  

 
_____ 
Beslutsexp 

Kommundirektören 
Frostviken Sledday 

 
 

  



Till: Strömsunds kommun, Anneli Svensson 

INFORMATION 

FROSTVIKEN SLEDDAY 2018 

 

Frostvikens skoterklubb ideella föreningen kommer i år igen att 
arrangera Frostviken Sledday med hjälp av många människor som 
lägger ner själ och hjärta för att det ska lyckas! Ett evenemang där vi 
kommer att ha en skotercrosstävling, en stor publik FXS-show med 
Rasmus Johansson och Jocke Rönnqvist. Mässområde med sponsorer 
och familjeaktiviteter. Kommunens fantastiska projekt Hållbar 
skoter/vinterturism finns på plats med en företagsmonter.  

Samarbetet med Frostvikens fotbollsförening gör det möjligt att 
tillsammans kunna servera hamburgare under dagen. 

Gäddede Sportklubb och Flyktingloppskommittéen upplåter delar av 
skidspåret till en folkfest i centrala Gäddede. 

Vi söker ett bidrag på 15 000 kronor. 

Vi hoppas på att Strömsunds kommun vill vara delaktiga i vinterns 
folkfest i Frostviken. Vill ni ha med en banderoll så finns det plats på 
tävlingsområdet! 

 

Projektledare Jerry Fredriksson: info@frostvikensskoterklubb.se 

Sponsring/Mässområde Marika Westberg och Daniel Messelt: 
skoter.frostviken@stromsund.se  

Tack! 
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§ 30 Dnr 2018.11 805 
 
Rossöns IF - Ansökan om marknadsföringsbidrag 
 
Rossöns idrottsförening genomför två tävlingar, Sigvard Jonssons minne 
och Bäverloppet. Arrangemangen håller hög klass och är vida kända i lä-
net. Denna publicitet är bra för Rossön som ort och för Strömsunds kom-
mun. Merparten av arbetet för arrangemangen är lagt på annonsering, 
priser och avgifter till olika förbund.     
 
Yrkande 

 
Ordföranden föreslår att Rossöns IF beviljas 20 000 kronor i marknadsfö-
ringsbidrag. 
 
Arbetsutskottets beslut  
 

1. Rossöns IF, beviljas 20 000 kronor i marknadsföringsbidrag  
 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för marknadsföring 2018 
 
3. Exakt omfattning regleras i avtal  

 
_____ 
Beslutsexp 

Kommundirektören 
Rossöns IF 
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§ 31 Dnr 2018.15 849 
 
Rossöns Golfklubb – Ansökan om marknadsföringsbidrag 
 
Rossöns Golfklubb driver en golfbana i Rossön. Golfbanan lockar ca 300 
gästspelare varje år, vilket genererar intäkter och arbetstillfällen på orten. 
Rossöns Golfklubb annonserar sin verksamhet i ett flertal lokala medier. 
En av golfklubbens huvudsponsorer är Strömsunds kommun.   
 
Yrkande 

 
Ordföranden föreslår att Rossöns Golfklubb beviljas 10 000 kronor i mark-
nadsföringsbidrag. 
 
Arbetsutskottets beslut  
 

1. Rossöns Golfklubb, beviljas 10 000 kronor i marknadsföringsbidrag  
 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för marknadsföring 2018 
 
3. Exakt omfattning regleras i avtal  

 
_____ 
Beslutsexp 

Kommundirektören 
Rossöns Golfklubb 
 
 
 
 
 

  



   Strömsunds kommun, 

   Att; kommunchef Anneli Svensson 

   833 24 Strömsund 

 

 

Ansökan om marknadsföringsbidrag för år 2017 

 
Rossöns Golfklubb driver en golfbana i Rossön. År 2017 beviljade kommunen oss 

ett marknadsföringsbidrag på 10 000 kr. Vi ansöker om att kommunen beviljar 

oss samma summa i bidrag även för år 2018. 

 

 Vår golfbana lockar varje år ca 300 gästspelare till Rossön och 

Strömsunds kommun. De genererar intäkter och arbetstillfällen på orten. 

 

 Vi annonserar om vår verksamhet i lokala annonsorgan som Västranytt,  

Dorotea-Hoting-Aktuellt m fl. 

 

 Strömsund Turism har en skylt vid ett av golfhålen, där viss 

kommuninformation visas. 

 

 Som en av våra huvudsponsorer finns Strömsund Turism även omnämnd på 

de scorekort som varje golfare får vid spel på vår bana. 

 

 På golfklubbens hemsida, www.rossongk.nu, finns Strömsunds kommun med 

som en av huvudsponsorerna. 

 

Med ledning av det vi anfört ovan hoppas vi att kommunen beviljar oss 

marknadsföringsbidrag med 10 000 kr för år 2018. 

 

Rossön 2018-01-24 

 

Rossöns Golfklubb  

Näset 170 

880 51 Rossön 

 

 
Lennart Öhgren 

Ordförande 
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§ 32 Dnr 2018.25 114 
 
Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och 
Strömsunds kommun 
 
För att stärka samverkan mellan polis och kommun har sedan år 2010, 
kommuner runt om i Sverige och lokal polis upprättat samverkansöver-
enskommelser. 
 
Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa struktur och 
systematik i samverkan mellan polis och kommun. Den utgör ett gemen-
samt dokument som beskriver vad parterna har beslutat att samverka om. 
Samverkansöverenskommelsen kompletteras med andra dokument som 
handlingsplaner och medborgarlöften. Medborgarlöften är en utveckling 
och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och 
kommun. Medborgarlöften är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis 
och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Polis-
myndigheten och Strömsunds kommun arbetar sedan år 2016 med ge-
mensamma medborgarlöften. 
 
Samverkan bör bygga på fem steg och följa rekommendationerna i Sam-
verkan i lokalt brottsförebyggande arbete, BRÅ, Polismyndigheten och 
SKL, 2016. 
 

 Kommunen och polisen samlar in fakta om det brottsliga läget i 
kommunen. 

 En gemensam lägesbild upprättas. 

 Handlingsplaner och medborgarlöften upprättas. 

 Operativt arbete genomförs 

 Resultaten följs upp och utvärdering av brottsförebyggande insat-
ser sker minst en gång per år. Arbetet redovisas till polis- och kom-
munledning. 
 

Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar att anta upprättat förslag 
till samverkansöverenskommelse.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Beslutar att upprättat förslag antas. Bilaga. 
 



 
 

 

Samverkansöverenskommelse 
Polisen och Strömsunds kommun 
 
Strömsunds kommun Syftet med en samverkansöverenskommelse är att säkra ett långsiktigt och hållbart 

brottsförebyggande arbete mellan Polismyndigheten och Strömsunds kommun, 
med gemensamma fokusområden och mål framtagna utifrån en lokal lägesbild. 

Bakgrund 
För att stärka samverkan mellan polis och kommun har sedan år 2010, kommuner runt om i Sverige och lokal polis 
upprättat samverkansöverenskommelser.  
 
Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa struktur och systematik i samverkan mellan polis och 
kommun. Den utgör ett gemensamt dokument som beskriver vad parterna har beslutat att samverka om. 
Samverkansöverenskommelsen kompletteras med andra dokument som handlingsplaner och medborgarlöften. 
Medborgarlöften är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun. 
Medborgarlöften är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska 
brottsligheten. Polismyndigheten och Strömsunds kommun arbetar sedan år 2016 med gemensamma medborgarlöften.  
 
Samverkan bör bygga på fem steg och följa rekommendationerna i Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, BRÅ, 
Polismyndigheten och SKL, 2016. 
 

1. Kommunen och polisen samlar in fakta om det brottsliga läget i kommunen. 
2. En gemensam lägesbild upprättas. 
3. Handlingsplaner och medborgarlöften upprättas. 
4. Operativt arbete genomförs 
5. Resultaten följs upp och utvärdering av brottsförebyggande insatser sker minst en gång per år. Arbetet redovisas 

till polis- och kommunledning. 

Genomförande – hur har vi identifierat aktuella fokusområden  
Polisen och kommunen har utefter medborgardialoger samt medarbetardialoger inom respektive organisation och 
brottsstatistik skapat en gemensam lägesbild för hur den lokala problembilden ser ut i Strömsunds kommun. Utifrån den 
gemensamma lägesbilden har fokusområden prioriterats. 

Fokusområden  
Följande fokusområden för samverkan har prioriterats: 

- Trafiksäkerhet  
- ANDT kopplat till ungdomar 
- Tillgreppsbrott (bostadsinbrott och stölder)  

Övriga samverkansområden 
Polis och kommun samverkar även inom följande områden: 

- Våld i offentlig miljö  
- Våldsbejakande extremism 
- Utvecklande av samverkansprocess mellan polis och kommun  

 



 
 

 

Samverkansöverenskommelse 
Polisen och Strömsunds kommun 
 
Strömsunds kommun Konkreta åtgärder, aktiviteter och mål beskrivs i den gemensamma handlingsplanen och vissa aktiviteter bryts ut och 

kommuniceras som medborgarlöften. 

Uppföljning och tidsram 
Arbetet med den gemensamma handlingsplanen och medborgarlöften följs upp 2 ggr under året. Detta sker under 
ordinarie Folkhälsoråds/BRÅ-möten. I slutet av året sker en uppföljning och utvärdering av året som gått gällande arbetet 
kopplat till samverkansöverenskommelsens handlingsplan och medborgarlöftena. Samverkansöverenskommelsen 
revideras vid årsskiftet 2019-2020. Medborgarlöftet och handlingsplanen kopplat till samverkansöverenskommelsen 
revideras vid årsskiftet 2018-2019. 

Övrigt 
Denna samverkansöverenskommelse gäller med förutsättning att det finns lokal polis stationerad i Strömsunds kommun. 

Bilagor 
Bilaga 1 Gemensam handlingsplan för 2018 
Bilaga 2 Medborgarlöfte för 2018 
 
Strömsund den 27 februari 2018 
 
 
  
 
 
 
Polisintendent Eva Helin    Susanne Hansson 
Chef lokalpolisområde   Kommunstyrelsens ordförande 
Jämtland/Härjedalen  
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Medborgarlöfte 2018 
 
Medborgarlöftet utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis 
och kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardi-
aloger samt brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i 
Strömsunds kommun. Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksä-
kerhet, brottsförebyggande arbete kopplat till ungdomar och ANDT samt 
tillgreppsbrott prioriterats. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att upprättat förslag till medborgarlöften antas. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Upprättat förslag till medborgarlöften antas. Bilaga 
 
 

  



 
 

Medborgarlöfte 2018 
Strömsunds kommun 

Polisen och Strömsunds kommun lovar att arbeta för att öka 
trafiksäkerheten, minska antalet tillgreppsbrott samt prioritera 
brottsförebyggande arbete kring ANDT kopplat till ungdomar. 
 
Medborgarlöftet utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis och 
kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardialoger samt 
brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i Strömsunds kommun. 
Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet, brottsförebyggande arbete 
kopplat till ungdomar och ANDT samt tillgreppsbrott prioriterats.  

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i 
Strömsunds kommun. Detta gör vi genom att:  
 

 Polisen genomför regelbundna trafikkontroller med fokus på hastighet, 
olovlig körning och rattonykterhet med geografisk spridning inom 
kommunen.  

 Polisen använder sig av SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i 
trafiken) genom att informera och motivera misstänka rattfyllerister att ta 
emot vårdande insatser.  

 Polisen informerar föräldrar och ungdomar om vilka regler som gäller för A-
traktorer. 

 Polisen utformar material och rutiner för information om trafikregler riktat till 
nyanlända. 

 Polisen och kommunen kartlägger platser där det kan finnas behov av 
fartkameror i kommunen och informerar Trafikverket. 

 Kommunen genomför en annonskampanj gällande skoternykterhet under 
våren 2018 som polisen stödjer.  



 
 

Medborgarlöfte 2018 
Strömsunds kommun 

Polisen och kommunen lovar att arbeta brottsförebyggande gällande 
ungdomar och ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak). Detta gör vi 
genom att: 
 Polisen regelbundet besöker skolor, ungdomsgårdar och andra platser där 

ungdomar befinner sig i syfte att skapa goda relationer. 
 Polisen närvarar på högstadiets föräldramöten och informerar föräldrar om 

alkohol, narkotika, droger och tobak. 
 Polisen och kommunen arbetar med projektet ”Tillsammans mot nätdroger”. 
 Kommunen ska genomföra kontrollköp av tobak och folköl i syfte att färre 

ungdomar ska använda tobak och alkohol.  
 Kommunen genomför ”blåsgrönt”-kampanj i samband med 

Dundermarknaden i syfte att uppmuntra ungdomar till nykter vistelse under 
marknaden. 

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förebygga inbrott i 
Strömsunds kommun. Detta gör vi genom att:  
 

 Polisen och kommunen fortsätter att arbeta och utveckla konceptet 
Grannsamverkan i kommunen.  

 Kommunen utökar antalet ljuspunkter i småbåtshamnen. 
 Polisen, kommunen och andra aktörer i samhället ska genomföra en 

trygghetsvandring. 

Följ med i hur det går! 
Medborgarna kan följa arbetet med medborgarlöften på www.polisen.se samt 
www.stromsundskommun.se. Medborgarlöftena följs upp vid kommunens 
Folkhälsoråd/Brå. 
 
 
Strömsund den 27 februari 2018 

http://www.polisen.se/
http://www.stromsundskommun.se/


 
 

Medborgarlöfte 2018 
Strömsunds kommun 

 
 
 
 
Polisintendent Eva Helin    Susanne Hansson 
Chef lokalpolisområde   Kommunstyrelsens ordförande 
Jämtland/Härjedalen   
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Handlingsplan för samverkan Polis och Strömsunds Kommun 2018 
 

Fokusområde: Trafiksäkerhet 
 
Medborgarlöfte: Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Strömsunds kommun. 
 
Mål: Minska antalet trafikolyckor på vägar och i terräng i Strömsunds kommun jämfört med föregående år.  
 
Dokumentation/uppföljning:  
Statistik: polisens statistik, medborgardialoger 

Planerade åtgärder Ansvarig Slutfört Mål/syfte Samverkan
Regelbundna och geografiskt 
spridda trafikkontroller med 
fokus på hastighet, alkohol- 
och narkotikapåverkade i 
trafiken.   

Polis Dec 2018 Minska antalet fortkörningar, 
olovliga körningar, antalet 
alkohol och drogpåverkade i 
trafiken 

 

Informera föräldrar på 
föräldramöten om vilka 
regler som gäller för A-
traktorer.. 

Polis Dec 2018 Ökat ansvar i trafiken.  
Öka föräldrars kunskap om 
gällande lagar.  

Polis 
Kommun 

Information till ungdomar 
via skolan kring vilka regler 
som gäller för A-traktorer 

Polis Dec 2018  Polis 
Kommun 

Använda SMADIT 
(samverkan mot droger i 
trafiken) genom att informera 
och motivera till vårdande 
insatser vid samtliga fall av 
alkohol och 
narkotikapåverkade förare i 
trafiken.  

Polis 
 

Dec 2018 Skyndsamt fånga upp personer 
som kör under påverkan av 
alkohol eller narkotika för att 
motivera att inleda behandling.  

Polis  
Socialtjänst, 
Hälsocentral 

Rapportera felparkeringar i 
centrala Strömsund 

Polis Dec 2018 Minska antalet felparkeringar Polis 
Kommun 

Kartläggning av platser i 
kommunen där det kan finnas 
behov av fartkameror 

Polis 
Kommun 

Dec 2018 Minska antalet fortkörningar.  Polis 
Kommun 
Trafikverket 

Genomföra 
skoterövervakning 
 

Polis Dec 2018 Ökad säkerhet på fjället. 
Minska antalet skoterrelaterade 
olyckor.  

 

Genomföra en 
annonskampanj gällande 
skoternykterhet 

Kommun Våren 2018 Minska antalet som kör 
rattonyktra 

Polis 
Kommun 

Utforma material och rutiner 
för information om 
trafikregler riktat till 
nyanlända  

Polis 
Kommun 

Dec 2018 Ökad kunskap om 
lagstiftningen i trafiken bland 
nyanlända 
kommunmedborgare 

Polisen  
Kommun 
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Fokusområde: Ungdomar och ANDT  

Medborgarlöfte: Polisen och kommunen lovar att arbeta brottsförebyggande gällande ungdomar och ANDT 
(alkohol, narkotika, droger och tobak).  
Mål: Minska antalet bland ungdomar under 18 år som använder narkotika och alkohol i Strömsunds kommun, jämfört 
med föregående år.  
 
Dokumentation/uppföljning:  
Statistik: polisens statistik, kommunens drogvaneundersökning, CAN:s länsrapport. 
Information, dokumentation och löpande uppföljning i samverkansgruppen. 
Planerade åtgärder Ansvarig Slutfört Mål/syfte Samverkan
Områdespolisen fungerar 
som kontaktpolis på varje 
skola på högstadiet och 
gymnasiet.  

Polis Våren 2018 Varje skola ska känna till 
vem som är områdespolis 

Polis 
Strömsunds 
kommun, rektorer, 
skolpersonal 

Informera om alkohol, 
narkotika, droger och tobak 
på föräldramöten på 
högstadieskolorna.  

Polis 
Kommun 

Dec 2018 Polisen närvarar på 
föräldramöten i samband 
med skolstart 

Polis 
Strömsunds 
kommun, rektorer, 
skolpersonal 

Besök av polis på 
ungdomsgårdar/skolor i 
kommunen för att bygga 
positiva relationer med 
ungdomar och personal 

Polis 
 

Dec 2018 Goda relationer  
Fördjupat samarbete 

Polis, Strömsunds 
kommun, fritid, 
rektorer, 
skolpersonal 

Ny kontakt med högstadie- 
och gymnasieskolorna i 
kommunen gällande 
narkotikahund i skola. Nytt 
avtal gäller. 

Polis Kvartal 1 2018 Nytecknande av avtal med 
de skolor som vill 

Polis, kommun 

Polisen arbetar med att 
förverka och rapportera all 
alkohol som påträffas hos 
ungdomar.  

Polis Dec 2018 Färre ungdomar ska dricka 
alkohol 

 

Polisen informerar 
studenterna om vilka regler 
som gäller inför studenten 

Polis Våren 2018 Studenterna ska veta vad 
som gäller och förhålla sig 
till det 

Polis 
Kommun, skola 

Samverkansgruppen med 
skola, polis och socialtjänst 

Polis, 
kommun 

Dec 2018 Samverkan mellan skola, 
polis och socialtjänst i syfte 
att tidigt upptäcka ungdomar 
som är på glid 

 

Tillsammans mot nätdroger Polis, 
kommun 

Dec 2018 Bra samarbete med 
postombuden i kommunen 

Polis, kommun, 
postutlämnings-
ställen 

Genomföra blåsgrönt-
kampanj i samband med 
Dundermarknaden 

Kommun Juli 2018 Uppmuntra ungdomar till 
nykter vistelse under 
dundermarknaden 

Polis, kommun 

Genomföra kontrollköp av 
tobak och folköl 

Kommun Dec 2018 Färre ungdomar ska använda 
tobak och alkohol 

 

Grattisbrev till 20-åringar 
med information om att inte 
langa till underåriga + 
presentkort 

Kommun Dec 2018 Motverka langning av 
alkohol och tobak till 
underåriga 

Kommun, polis, 
näringslivet 
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Kommunen ska verka för att 
nattvandring.nu ska få bättre 
förutsättningar. 

Kommun Dec 2018 Öka intresse och deltagande 
i nattvandrargrupper bland 
invånarna i Strömsunds 
kommun 

Kommun, 
natvandrargrupp, 
fritid, polis, skola 

 
 

Fokusområde: Tillgreppsbrott (inbrott/stölder) 

Medborgarlöfte: Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förebygga stölder och inbrott i Strömsunds 
kommun. 
Mål: Minska antalet tillgreppsbrott/ej öka antalet bostadsinbrott i Strömsunds kommun jämfört med föregående år. 
 
Dokumentation/uppföljning: 
Statistik: polisens statistik 
Medborgardialog 
Planerade åtgärder Ansvarig Slutfört Mål/syfte Samverkan
Arbeta med konceptet 
Grannsamverkan 

Polis 
 

Dec 2018 5 nyhetsbrev, uppstartsmöten 
efter behov, nyttja GSV-sms, 
genomföra en 
kontaktombudsträff samt 
besöka alla områden som har 
Grannsamverkan. 

Polis 
Kommun, 
Stöldskyddsföre
ningen 
 

Utöka antalet ljuspunkter i 
småbåtshamnen i Strömsund 

Kommun Dec 2018 Minska tillgreppsbrott  

Trygghetsvandring  Kommun 
Polis 

Dec 2018 Identifiera platser som är 
särskilt utsatta för 
tillgreppsbrott för att minska 
tillgreppsbrott. 
 

Kommun, 
Polis, 
Näringsliv, 
medborgare 

 
Fokusområde: Våld i offentlig miljö  

Mål: Minska/ej öka antalet våldsbrott i offentlig miljö jämfört med föregående år. 
 
Dokumentation/uppföljning: 
Statistik: polisens statistik, rapporter från ordningsvakter 
Medborgardialog 

Planerade åtgärder Ansvarig Slutfört Mål/syfte Samverkan
Prioritera synlighet på 
brottsfrekvent tid och plats 

Polis Dec 2018 Ökad trygghet, ökad synlighet  

Medverka vid kommunens 
utbildning i Ansvarsfull 
alkoholservering  

Polis Dec 2018 Minska eventuell 
överservering 

Polis 
kommun 

Genomföra gemensamma 
krogtillsyner 

Kommun 
polis 

Dec 2018 Minst 2 gemensamma 
krogtillsyner 

Polis, 
alkoholhand-
läggare 
 

Förverka alkohol som dricks 
inom förbudsområde 

Polis Dec 2018 Färre som dricker inom 
förbudsområde 
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Genomföra utbildning i 
Ansvarsfull alkoholservering 

Kommun Dec 2018 Minska eventuell 
överservering 

Kommun, 
Polis 

Trygghetsvandring Kommun 
Polis 

Dec 2018 Utbyta tankar, synpunkter och 
diskutera konstruktiva idéer 
kring ett specifikt område med 
betoning på faktorer som 
trygghet och trivsel.  

Kommun, 
Polis, 
Näringsliv, 
medborgare 

 
Övriga samverkansområden 
 

Område Åtgärder Ansvarig Slutfört Mål Samverkan
Främja 
demokratin mot 
våldsbejakande 
extremism  

Samverkansmöte 3 ggr 
per termin 

Strömsunds 
kommun 
 

Dec 2018 Arbeta i 
förebyggande syfte 
gällande dessa frågor 
  

Polis 
Strömsunds 
kommun, skola. 
Ev. socialtjänst 
och 
Arbetsförmedling  

Utveckla 
samverkans-
processen 
mellan polis och 
kommun 

Utveckla rutiner  
för det gemensamma 
arbetet med 
Samverkansöverens-
kommelse 
/medborgardialog, 
medarbetardialog 

 

 

 

Polis 
Strömsunds 
kommun 

Dec 2018 Vässa samverkan för 
ökad måluppfyllelse 
genom att bättre följa 
strukturen i  
boken Samverkan   
i lokalt brottsföre-
byggande arbete.  
 
Kommunen och 
polisen tar fram en 
varsin lägesbild som 
sedan blir en 
gemensam lägesbild.  
 
Näringslivet 
engageras mera i 
arbetet med 
medborgarlöften. 
 
Genomföra en större 
medborgardialog 
samt använda oss av 
en digital enkät. 
 
Ev engagera 
Räddningstjänsten i 
lägesbilden. 

Polis 
Strömsunds 
kommun 
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§ 34  
 
Preliminärt bokslut 2017 
 
Veronica Hjorter Stenklyft redogör för kommande bokslut 2017.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 35 
 
Delgivningar 

  Dnr 2018.6 442 

1. Tillbudsrapport Vattudalsskolan 
 

  Dnr 2018.1 524 

2. Svar på skrivelse om kommunens uppdrag till Servanet att bygga ut 
fibernät i Frostviken  

  
  Dnr 2017.337 265 

3. Beslut för bildande av naturreservatet Båthushöjden   
 
  Dnr 2017.345 420 

4. RISSELÅS 1:30 – Bidragsansökan enligt 8a § förordning (2004:100) om 
avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjäl-
pande (bidragsförordningen) 

 
  Dnr 2018.2 644 

5. Öppet brev från Föräldrarådet för Riddarens förskola i Backe 
 
   

6. Inlandskommunerna ekonomisk förening – Protokoll 2017-12-6 
 
  Dnr 2017.183 521 

7. Inkommen skrivelse från Ronja Persson om busskort till elever  
 
  Dnr 2018.17 106 

8. Regionens samverkansråd – Protokoll 2018-01-15 
 
  Dnr 2018.18 106 

9. Regionens Primärkommunala samverkansråd – Protokoll 2018-01-15 
 
  Dnr 2018.19 219 

10. Sollefteå kommun - Sollefteå kommuns bostadsförsörjningsprogram 
2018-2022 med utblick mot 2027 
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  Dnr 2018.2 644 

11. Fjällsjö framtid - Stöd till Föräldrarådet för Riddarens förskola i Backe 
 
12. Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 

 
18:01 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 
 
17:50 Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla 
 
18:02 Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens förhand-
lingsskyldighet vid tillsättning av lägre chefsbefattning 
 
18:03 SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
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