
    

 

Kallelse till kommunstyrelsen tisdag 21 april 2020, kl. 8.30 

Som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott kallas du till sammanträde. Har du 
förhinder ring 0670-161 06 i god tid, så sekreteraren hinner kalla din ersättare. 

Sammanträdets plats 

Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Möjlighet att delta på länk 
kommer finnas och rekommenderas. Information kommer senare om Skypeuppkopp-
ling. Endast friska ledamöter får delta på plats   

Observera att gruppmötena utgår.  

Utsändningsdag 

Tisdag 14 april. 

Program  

Kl. 8.30 Informationspunkt – Corona 

Kl. 9.00 Epidemi- och pandemiplan för Strömsunds kommun 

Kl. 9.30 Fika 

Kl. 10.00 Belysning längs med väg 829 

Kl. 10.30 Information om matavfallsinsamling 

Kl. 11.00 Sammanträde 

Välkommen 

Susanne Hansson, ordförande 
Viktor Sjödin, sekreterare
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Föredragningslista  

1. Informationspunkt - Corona 

2. Matpolicy med strategier och mål, uppföljning 2019 
AU § 57/2020 
Bilaga sid. 1-5 

3. Stöd till Grannsamverkan  
AU § 58/2020 
Bilaga sid. 6-11 

4. Skrivelse om att Strömsunds kommun köper in nödradioapparater  
AU § 59/2020 
Bilaga sid. 12-13 

5. Remissvar på promemoria med förslag till ändringar i upphandlingsförord-
ningen 
AU § 60/2020 
Bilaga sid. 14-41 - endast i den digitala kallelsen 

6. Belysning längs med väg 829 
AU § 61/2020 
Bilaga sid. 42-45  

7. Epidemi- och pandemiplan för Strömsunds kommun  
AU § 62/2020 
Bilaga sid. 46-56 - endast i den digitala kallelsen 

8. Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds utvecklingsbolag AB 
AU § 63/2020 
Bilaga sid. 57-60 

9. Bolagsstyrningsrapport för Jämtlands värme AB 
AU § 64/2020 
Bilaga sid. 61-64 

10. Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds hyresbostäder AB 
AU § 65/2020 
Bilaga sid. 65-68 

11. Ansökan om bidrag till Bris region Nord 
Bilaga sid. 69-76 

12. Handlingsplan för Folkhälsorådet 2020 
Bilaga sid. 77-84 
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13. Initiativärende - underlättnader för företagare under Corona-viruset 
Bilaga sid. 85 – Tjänsteskrivelse till sammanträde  

14. Delegationsbeslut 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 53-67 

 
b) Näringslivsutskottets delegationsbeslut § 1-4 

 

15. Delgivningar 
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
 Budget 2019    300 000:- 

Landsbygdsriksdagen 2020, KS § 27/202   -10 000:-  
  

Kvarstår    290 000:-  
 
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i 
kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
 Budget 2019    1 000 000:- 
 Bygdens intresseförening 2019, KS § 209/2019      -120 000:- 
  

Kvarstår        870 000:- 
 
c) Socialnämnden § 41/2020 - Verksamhetsprognos per februari 2020 

 
d) Socialnämnden § 45/2020 - Revidering av mål 2020 

 
e) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken § 17/2020 - Verksamhetspro-

gnos per februari 2020 
 

f) Regionens samverkansråd – Protokoll 2020-03-30 
 

g) Primärkommunala samverkansrådet - Protokoll 2020-03-30 
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Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 7 april 2020 

Sammanträdets plats och tid 

Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.30 – 12.00 

Beslutande 

Susanne Hansson (S), ordförande 
Göran Bergström (S) (Via länk) 
Gudrun Hansson (S) (Via länk) 
Mats Gärd (C) 
Simon Högberg (M) 

Övriga närvarande 

Viktor Sjödin, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Hans-Erik Jansson, kommunledningsförvaltningen 
Anders Bergman, miljö- och byggavdelningen, § 54 
Ingela Sonidsson, kommunledningsförvaltningen, § 55 
Nina Ström, teknik- och serviceförvaltningen, § 62 (Via länk) 

Justerare 

Mats Gärd utses att justera protokollet, paragraf 53-67. Justeringen sker på kommun-
kontoret i Strömsund tisdagen den 14 april 2020.  

Underskrifter 

 

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

Susanne Hansson, ordförande 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Viktor Sjödin, sekreterare 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mats Gärd, justerare 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat och kommunfullmäktige publicerar det på kommunens webbplats under peri-
oden tisdagen 14 april 2020 till onsdagen 6 maj 2020. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Ström-
sund. 
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Innehållsförteckning 

§ 53 Ändringar i föredragningslistan ________________________________________ 3 

§ 54 Information om Corona ______________________________________________ 4 

§ 55 Information om personalfrågor ________________________________________ 5 

§ 56 Återrapportering – handelsplats Strömsund ______________________________ 6 

§ 57 Matpolicy med strategier och mål, uppföljning 2019 _______________________ 7 

§ 58 Ansökan om föreningsbidrag - Stöldskyddsföreningen ______________________ 8 

§ 59 Skrivelse om att Strömsunds kommun köper in nödradioapparater ___________ 9 

§ 60 Remissvar på promemoria med förslag till ändringar i upp-handlingsförordningen 
och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen _______________ 10 

§ 61 Belysning längs med väg 829 _________________________________________ 11 

§ 62 Epidemi- och pandemiplan för Strömsunds kommun ______________________ 12 

§ 63 Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds utvecklingsbolag AB ________________ 13 

§ 64 Bolagsstyrningsrapport för Jämtlands värme AB __________________________ 14 

§ 65 Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds hyresbostäder AB __________________ 15 

§ 66 Begäran om tilläggsanslag för etablering av snabbladdstation _______________ 16 

§ 67  Delgivningar ______________________________________________________ 17 
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§ 53 Ändringar i föredragningslistan 

Följande ärende läggs till i föredragningslistan:  

 Begäran om tilläggsanslag för etablering av snabbladdstation 

Följande ärenden tas bort i föredragningslista  

 Program mot våld i nära relationer 

Arbetsutskottets beslut 

Föredragningslistan godkänns 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

7 april 2020  

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 4 

§ 54 Information om Corona 

Anders Bergman stabschef informerar om vad som hänt sedan förra veckans in-
formation till kommunstyrelsen. Det är nästan 100 konstaterade fall i Jämtlands 
län varav 10 personer vårdas på sjukhuset i Östersund. 

Påverkan på kommunens verksamheter är ingen eller måttlig.  

Åtgärder under vecka 14.  

 Personal som kan jobba hemifrån bör göra det.  

 Ej använda vikarier som är 70 år och äldre.  

 Personalinventering genomförs på alla förvaltningar för att se vilka som 
kan arbeta inom vården.   

 Gymnasieskolan ges möjlighet att öppna upp för genomförande av prak-
tiska moment 

 Hemkörning av livsmedel till äldre erbjuds på olika sätt i kommundelarna 

 Prioritering kollektivtrafik 

Andra pågående åtgärder som det arbetas med är att politiska sammanträden ska 
ske digitalt.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen 
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§ 55 Information om personalfrågor 

Ingela Sonidsson HR-chef informerar om hur Corona viruset påverkar kommunen 
som arbetsgivare. Stor del är riskbedömningarna för personalen. Förberedelser ge-
nomförs utifall att krisavtalet ska aktiveras  

Redovisning av sjuktalen för kommunen redovisas. Det är toppar på måndagar, 
det är även för vård av barn(VAB). Sjukdomsfallen är flera än VAB. Det blev även 
en topp när karensavdraget slopades.  

Trenden som ligger just nu är att vid måndagsskiftet är det ca 20 % borta i an-
tingen sjukfrånvaro eller VAB 
 
Vård- och socialförvaltningen är den förvaltning med högst sjukfrånvaro.    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen 
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Diarienummer 2018.560 

§ 56 Återrapportering – handelsplats Strömsund 

Med hänvisning till den rapport som Jörgen Olofsson presenterade för Kommun-
styrelsen den 28 januari 2020 med förslag på förbättringar för att handeln i Ström-
sund ska kunna utvecklas har näringslivschefen gjort en sammanfattning av åtgär-
der och vad som planeras framöver.   

Underlag till beslut 

Återkoppling på rapporten 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av återrapporteringen. Bilaga 

  



 
 

 
Titel: Återkoppling på rapporten Handelsplats Strömsund 

1 (1) 

   

   
 

 

Återkoppling på rapporten Handelsplats Strömsund  

 
Med hänvisning till den rapport som Jörgen Olofsson presenterade för Kommunsty-
relsen den 28 januari 2020 med förslag på förbättringar för att handeln i Strömsund 
ska kunna utvecklas och överleva sammanfattas i denna skrivelse vad kommunen 
hittills gjort och vad som planeras. 
 
Nedan följer åtgärder som är utförda eller planerade av Teknik och serviceförvalt-
ningen och SUAB/ Framtids- och utvecklingsförvaltningen som berör förbättrings-
områden i rapporten: 
 
- Tre stycken parkbänkar med bord i fontänparken. 
- Rensning av mossa i fontänen och ordnat så vattenflödet passerar i fontänen. 
- Ny skylt Vattudalstorget. 
- Trasiga ej inkopplade eluttag plockades bort vid informationstavlor på Vattudal-
storget. 
- Skyltar parkering förbjuden 7,00-9,00 uppsatt på storgatan. 
- Parkering förbjuden-skyltar med betongsuggor uppsatt vid cirkusplatsen vid hem-
bygdsgården. 
- Anvisade platser för husbilsparkering med betalning ordnat vid hembygdsgården. 
- Förhindrande av genomfart mellan Coop och Helens kläder kommer att utföras 
2020. 
- Riktningsvisning på stora ledstolpar för turister uppsatta vid Vattudalstorget, 
Hembygdsgården trafikplats Näsviken och campingen. 
- Ny information om besöksplatser uppsatt vid nya rastplatsen på Näsviken. 
- Stor digital infartsskylt installerad vid E45 i höjd med campingen som visar kom-
mande evenemang, marknadsför kommunen som attraktiv plats att leva och bo i 
samt kommunikation av samhällsinformation.  
- Välkomstskylten E45 norrifrån har ny bild och text. 
- Välkomstskylten E45 söderifrån vid camping som ersatts med den digitala skylten 
flyttas till infarten väg 342 väster ifrån (Gäddedevägen) med ny bild och text genom-
förs under 2020. 
- Ny välkomstskylt sätts upp vid väg 345 österifrån (Ramselevägen) under 2020. 
- Utbildning i digital marknadsföring genom Facebook genomfört i två omgångar för 
näringsidkare inom handeln i hela kommunen. 
- Skyltarna gällande Björnvägen som idag finns vid campingen, Hembygdsgården 
(lunden) och utanför turistbyrån i Gäddede har kommer att ersättas med en karta 
över Björnvägen samt Karins Anderssons fina björn under 2020. 
 
Syftet med många åtgärder är skapa en bättre och mer inbjudande miljö i Strömsund 
med bättre hänvisningar till olika besöksmål för att turister och andra besökare ska 
stanna lite längre och göra lite mer i vår kommun. 
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Diarienummer 2020.94  

§ 57 Matpolicy med strategier och mål, uppföljning 2019 

Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2017, § 43 en reviderad matpolicy för 
alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen fastställde den 21 november 
2017,§ 196 strategier och mål. Matpolicy med strategier och mål finns i författ-
ningssamlingen på kommunens webbplats. 

Uppföljningen för 2019 finns redovisad i bilaga och visar bland annat att:  

Rutiner för mätning av matsvinn är i drift i den del av verksamheten som kosten-
heten ansvarar för. Förskoleverksamheten har utarbetat rutiner som är under im-
plementation. Övriga verksamheter har ännu inga mätrutiner i drift. 

För gymnasiet serveras inte lunch innan klockan 11:00. 

Två av åtta grundskolor serverar lunch innan 11:00. I majoriteten av förskolorna 
serveras inte lunch innan 11:00 så även i gymnasiet. 

Alla skolor uppger att eleverna har minst 20 minuter på sig att sitta ner och äta sin 
lunch. 

I grundskolan uppger 74 procent att de är nöjda eller mycket nöjda med skollun-
chen, för gymnasiet var siffran 75 procent. 

I särskilt boende tycker 76 procent av kvinnorna och 78 procent av männen att 
maten smakar bra eller mycket bra enligt Socialstyrelsens enkät. 

Ingen mätning har gjorts under 2019 för de som har matdistribution och bor i ordi-
närt boende.  

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 
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Diarienummer 2020.108 

§ 58 Ansökan om föreningsbidrag - Stöldskyddsföreningen 

Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller etable-
ring av Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då meto-
den Grannsamverkan både kan minska brottsligheten och öka tryggheten hos de 
boende i områden som aktivt bedriver Grannsamverkan.   

Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen 
Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina Försäk-
ringar, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL), SABO, Hyresgästföreningen och Villaägarna, som alla 
verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av ovanstående intressenter 
är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.   

Samverkan mot brott ansöker om bidrag med 5 000 kronor per år. 

Underlag till beslut 

Ansökan 

Yrkande  

Ordföranden föreslår arbetsutskottet beviljar 5000 kronor för 2020.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Stöldskyddsföreningen beviljas 5000 kronor i bidrag för 2020. 
 

2. Medel tas från kommunstyrelsens utvecklingspott 2020. 
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Diarienummer 2020.122 

§ 59 Skrivelse om att Strömsunds kommun köper in nödradioappara-
ter 

Fjällsjö Framtid har i en skrivelse till kommunstyrelsen ställt två förslag. Det ena är 
att Strömsunds hyresbostäder ställer in alla rivningar av fastigheter där äldre bor. 
Det andra förslaget är att kommunen köper in nödradioapparater och placera de i 
kommunens tätorter.  

Vad gäller fastigheter som Strömsunds hyresbostäder äger likt äldreboende har 
inte kommunstyrelsen rådighet över det. Frågan bör ställas direkt till bolaget alter-
nativt till fullmäktige.  

Strömsunds kommun har inom fler verksamheter, bland annat inom äldreboenden 
mobiltelefoner som är kopplade mot flera teleoperatörer för att öka säkerheten 
och möjlighet till kontakt mellan och inom kommunens verksamheter vid driftstör-
ningar. 

Räddningstjänsten har larmknappar på fasaden vid sina brandstationer i Ström-
sund, Hammerdal, Hoting, Backe och Gäddede. Trycker en person på knappen in-
nebär det att någon från räddningstjänsten kommer vara på plats inom 5 minuter 
vid den aktuella stationen. Den person från räddningstjänsten som kommer på 
plats har rakeltelefon med sig. 

Strömsunds kommun tittar även på möjligheten att öppna upp en funktion dit all-
mänheten kan ringa in för att få viktig information uppläst för sig, vid olika typer 
av samhällsstörningar. 

Underlag till beslut 

Skrivelse från Fjällsjö Framtid 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat för-
slag.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Skrivelsen besvaras med yttrandet ovan.   
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Diarienummer 2020.51 

§ 60 Remissvar på promemoria med förslag till ändringar i upphand-
lingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning 
av regleringen 

Strömsunds kommun ser de föreslagna ändringarna som rimliga men vid annonse-
ring och efterannonsering är det önskvärt att den önskade informationsmängden 
prövas mot den ökade administrativa bördan. 

Underlag till beslut 

Förslag till yttrande  
Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att yttrande lämnas enligt upprättat förslag  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Yttrande lämnas enligt upprättat förslag. 
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Diarienummer 2020.125 

§ 61 Belysning längs med väg 829 

Trafikverket kommer att påbörja en större restaurering av väg 829 i år. I vägplanen 
som ska vinna laga kraft inom kort så kommer tyvärr den befintliga belysningen att 
rivas av Trafikverket då den inte uppfyller de krav som ställs i dag. 

Teknik och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen anslår 1,7 miljoner 
kronor i investeringsbudget för 2021 för vägbelysning efter väg 829. Trafikverket 
bekostar projektering av belysningen och kommunen bekostar byggnationen av ny 
belysning. Befintliga armaturer, belysningscentraler och abonnemang återanvänds 
men nya eftergivliga stolpar och fundament sätts upp. Även ny kabel grävs ner till 
belysningen. 

Eftersom vägplanen ska vinna laga kraft inom kort måste beslut om investeringen 
fattas snarast. Detta är ett fördelaktigt pris för Strömsunds kommun för att behålla 
en bra belysning i byarna längs med väg 829.  

En förutsättning för att denna kalkyl gäller är att vägbelysningen sätts upp då Tra-
fikverkets entreprenörer är på plats vilket planeras 2021. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår arbetsutskottet beslutar att kommunstyrelsen anslår 1,7 mil-
joner kronor i investeringsbudget för 2021 för vägbelysning efter väg 829  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen anslår 1,7 miljoner kronor i investeringsbudget för 2021 för väg-
belysning efter väg 829.  
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Diarienummer 2020.126 

§ 62 Epidemi- och pandemiplan för Strömsunds kommun 

Kommunens epidemi- och pandemiplan är ett styrande dokument inför och under 
en epidemi eller pandemi. Planen är ett stöd i hanteringen, med fokus på kommu-
nens olika ansvarsområden, roller och uppgifter samt samverkan med Region 
Jämtland Härjedalen.  

Målet med kommunens epidemi- och pandemiarbete är att: 

 Skydda människors liv och hälsa. 

 Upprätthålla våra samhällsviktiga verksamheter på en acceptabel 
nivå. 

Kommunen har i sin risk- och sårbarhetsanalys bedömt konsekvenserna av epide-
mier och pandemier som mycket allvarliga. Särskilt nya virus kan orsaka stora kon-
sekvenser, eftersom få människor har immunitet och därmed kan spridningen gå 
fort och sjukligheten i samhället bli hög.  

Planen redogör för troliga konsekvenser och planeringsförutsättningar samt klar-
gör roller och ansvarsområden för olika verksamheter och funktioner. Planen delas 
in i de pandemiska faser som Världshälsoorganisationen, WHO, använder för att 
tydliggöra kommunens hantering inför, under och efter en pandemi.  

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslut  

Epidemi- och pandemiplan för Strömsunds kommun antas.  
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Diarienummer. 2020.127  

§ 63 Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds utvecklingsbolag AB  

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunallagen) har 
kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagsstyrningsrapport Strömsunds 
utvecklingsbolag AB. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslut  

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar den till fullmäktige utan 
förslag till åtgärder. 
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Diarienummer. 2020.128 

§ 64 Bolagsstyrningsrapport för Jämtlands värme AB  

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunallagen) har 
kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagsstyrningsrapport Jämtlands 
värme AB. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslut  

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar den till fullmäktige utan 
förslag till åtgärder. 
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Diarienummer. 2020.129 

§ 65 Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds hyresbostäder AB 

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunallagen) har 
kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagsstyrningsrapport Strömsunds 
hyresbostäder AB.  

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslut  

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar den till fullmäktige utan 
förslag till åtgärder. 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

7 april 2020  

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 16 

Diarienummer 2020..143 

§ 66 Begäran om tilläggsanslag för etablering av snabbladdstation 

Jämtlands län har som vision att bli en fossilbränslefri region. 

För att nå visionen om en fossilbränslefri region bedöms laddbara bilar vara en del 
av lösningen. I september 2019 finns knappt 700 laddbara registrerade i Jämtlands 
län. Antalet laddbara bilar ökar snabbt. 

Strömsund är definitivt en ort som uppfyller kraven på att binda ihop öar av 
snabbladdningsinfrastruktur. 

Mot den här bakgrunden har kommunerna Bräcke, Härjedalen, Ragunda och 
Strömsund initierat ett arbete som syftar till etablering av snabbladdare. Samtliga 
kommuner har finansieringen klar förutom Strömsund. 

Kostnaden för etablering av snabbladdare beräknas uppgå till 500 000 kr. 

Medel för finansiering har sökts hos klimatklivet, naturvårdsverket samt bygdeme-
del. Ansökan om bygdemedel avslogs. 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen ansöker därför om tilläggsanslag om 65 tu-
sen kronor. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar om tilläggsanslag om 65 000 kronor för att därmed 
möjliggöra etablering av en snabbladdstation i Strömsund. 
 

2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott 2020. 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

7 april 2020  

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 17 

§ 67  Delgivningar 

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner: 
 
Cirkulär 20.15 - Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbudsområde Lä-
kare jämte i förbudsområdet ingående organisationer 
 
Cirkulär 20.09 - Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbudsområde 
Hälso- och sjukvård jämte i förbudsområdet ingående organisationer Jämtlands 
räddningstjänstförbund ska årligen redovisa ett delårsbokslut innehållande bland 
annat måluppfyllnad och ekonomiskt utfall för perioden januari-augusti samt pro-
gnos för utfall under hela året. 

Arbetsutskottets beslut   

Delgivningarna läggs till handlingarna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
12 mars 2020 

 

Diarienr: 2020.94  

Matpolicy med strategier och mål, uppföljning 2019 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2017, § 43 en reviderad matpolicy 
för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen fastställde den 21 no-
vember 2017,§ 196 strategier och mål. Matpolicy med strategier och mål finns i 
författningssamlingen på kommunens webbplats. 

Uppföljningen för 2019 finns redovisad i bilaga och visar bland annat att:  

• Rutiner för mätning av matsvinn är i drift i den del av verksamheten som 
kostenheten ansvarar för. Förskoleverksamheten har utarbetat rutiner som 
är under implementation. Övriga verksamheter har ännu inga mätrutiner i 
drift. 

• För gymnasiet serveras inte lunch innan klockan 11:00. 
• Två av åtta grundskolor serverar lunch innan 11:00. I majoriteten av försko-

lorna serveras inte lunch innan 11:00 så även i gymnasiet. 
• Alla skolor uppger att eleverna har minst 20 minuter på sig att sitta ner och 

äta sin lunch. 
• I grundskolan uppger 74 procent att de är nöjda eller mycket nöjda med 

skollunchen, för gymnasiet var siffran 75 procent. 
• I särskilt boende tycker 76 procent av kvinnorna och 78 procent av männen 

att maten smakar bra eller mycket bra enligt Socialstyrelsens enkät. 
• Ingen mätning har gjorts under 2019 för de som har matdistribution och bor 

i ordinärt boende.  

Förslag till beslut  
1. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 
Kommunledningsförvaltningen, Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller 

Bilagor 

Uppföljning matpolicy 2019 
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STRÖMSUNDS KOMMUN   1 (4) 
 
Kommunledningsförvaltningen   2020-03-11    Uppföljning matpolicy 2019 
Hans-Erik Jansson 

   

Målet ej uppnått Målet delvis uppnått Målet uppnått Kan ej redovisas 

Allmänt 
Mått/indikator Verksamhet Resultat 2019  Kommentar 
Rutiner för mätning av matsvinn 
ska utarbetas, implementeras och 
genomföras från och med 1 janu-
ari 2018. 

Kostenheten, 
VSF, BKUF 

Rutiner har utarbetats är i drift hos kost-
enheten sedan 1 januari 2018. Inom för-
skoleverksamheten har rutiner utarbetats 
och är under implementation. Övriga 
verksamheter har inga driftsatta mätruti-
ner. 

 Solbacken, Granbacken, Älv-
gården och Åshamra deltog 
under vecka 39 i livsmedels-
verkets kartläggning av mats-
vinn för alla kommuner vad 
gäller bland annat äldreboen-
den. Ett arbete är påbörjat 
med att ta fram rutiner för 
särskilt boende. 

Rutiner för mätning av vegetabi-
lier i maträtterna ska utarbetas, 
implementeras och genomföras 
från och med 1 januari 2018 

Kostenheten Mätningen ej påbörjad  I de recept som tillåter har det 
bytts ut 10 till 20 procent av in-
gredienserna till förmån för ve-
getabiliska alternativ. Exempel-
vis i köttfärssåsen har andelen 
nötkött minskats med 20 pro-
cent och ersatts av rivna moröt-
ter. I den receptbank som vi job-
bar med finns idag drygt 50 va-
rianter på sallad och råkost att 
välja på för våra kunder. 

Respektive förvaltning ska i sam-
verkan med kostenheten ta fram 
rutiner för mätning av mat- och 
måltidsupplevelse under 2018. 

Kostenheten, 
VSF, FUF 
samt BKUF 

Rutin utarbetad för skolan, baseras på 
"Happy or Not"-mätning samt kompletteras 
med elevenkät. 
För äldreomsorg kommer ”Happy or Not” att 
användas på Strömbacka, övriga enheter och 
matdistribution kommer att följas upp med 
enkät. 

 Mätmetod anpassad för barn 
inom förskolan är ännu ej ut-
formad. 
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STRÖMSUNDS KOMMUN   2 (4) 
 
Kommunledningsförvaltningen   2020-03-11    Uppföljning matpolicy 2019 
Hans-Erik Jansson 

   

Målet ej uppnått Målet delvis uppnått Målet uppnått Kan ej redovisas 

Förskola och skola 
Mått/indikator Verksamhet Resultat 2019  Kommentar 
Lunch i förskola och skola ska 
inte serveras före klockan 11.00 

BKUF och 
FUF 

Förskola: I majoriteten av verksamhet-
erna serveras inte lunch före 11.00. 
Grundskola: I två grundskolor serveras 
lunch före 11.00. 
Gymnasiet: Gymnasiet serverar inte 
lunch före 11.00. 

  

Flickor och pojkar inom förskola 
och skola ska ges möjlighet att 
sitta ned och äta sin lunch under 
minst 20 minuter. 

BKUF och 
FUF 

Förskola: Alla flickor och pojkar inom 
förskolan kan äta sin lunch i minst 20 mi-
nuter. 
 
Grundskola: I alla grundskolor ges ele-
verna möjlighet att äta i minst 20 minuter. 
  
Gymnasiet: Alla elever har möjlighet att 
sitta ned och äta under minst 20 minuter. 

  

Andelen flickor och pojkar som 
är elever i kommunens grundsko-
lor och gymnasium, som är nöjda 
eller mycket nöjda med skolma-
ten ska vara minst 75 procent. 

Kostenheten, 
BKUF och 
FUF 

Förskola: ingen mätning genomförd. 
 
Grundskola: Medelvärde 74 procent, fyra 
skolor nådde över 75 procent. Spridning 
60–85 procent. 
 
Gymnasiet: 75 procent av eleverna upp-
ger sig nöjda eller mycket nöjda med 
skolmaten. 

 Medelvärdet är samma som vid 
fjolårets mätning, 74 procent. 
Fyra grundskolor uppnår målet, 
dock blir Hedenvind- och Vat-
tudalsskolan sammanslagna i 
redovisningen i och med att de 
delar matsal. Bäst resultat finns i 
Kyrktåsjö med 85 procent, sämst 
resultat noterades i Backe med 
60 procent. 
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STRÖMSUNDS KOMMUN   3 (4) 
 
Kommunledningsförvaltningen   2020-03-11    Uppföljning matpolicy 2019 
Hans-Erik Jansson 

   

Målet ej uppnått Målet delvis uppnått Målet uppnått Kan ej redovisas 

Förskola och skola 
Mått/indikator Verksamhet Resultat 2019  Kommentar 
Andelen flickor och pojkar som är 
elever i kommunens grundskolor 
och gymnasium, som är nöjda el-
ler mycket nöjda med matupple-
velsen och anser att miljön är 
trygg ska vara minst 75 procent. 

Kostenheten, 
BKUF och 
FUF 

Ingen mätning av matupplevelse, miljö 
och trygghet är genomförd under 2019. 
De mätningar som gjorts omfattar enbart 
nöjdheten med själva maten och redovi-
sas på föregående sida. 

 Ingen enhetlig mätmetod för 
utvärdering av matupple-
velse och trygghet i matsalen 
har utarbetats. De resultat 
som presenteras baseras på 
dialog mellan elev och skola. 

Se över möjligheten att ta fram in-
dikatorer för att mäta mat- och 
måltidsupplevelse inom försko-
lan. 

BKUF Inga indikatorer har ännu kunnat utarbe-
tas. 

  

Vård och omsorg 
Mått/indikator Verksamhet Resultat 2019  Kommentar 
Andelen kvinnor och män i kom-
munens särskilda boenden som 
tycker att maten smakar bra eller 
mycket bra ska minst uppgå till 
85 procent. 

VSF 76 procent av kvinnor och 78 procent av 
männen uppgav att maten smakade bra 
eller mycket bra. 

 Resultat hämtat från Social-
styrelsens enkät Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen.  

Andelen kvinnor och män i ordi-
närt boende med beslut om mat-
distribution som tycker att maten 
smakar bra eller mycket bra ska 
minst uppgå till 85 procent. 

Kostenheten, 
VSF 

Ingen mätning har genomförts under 
2019 

  

Riktlinjer för omsorgsmåltider 
och måltidsspridning ska utarbe-
tas. 

VSF Riktlinjer har utarbetats och implemente-
rade under hösten 2018. 

 Arbete enligt riktlinjerna har 
fortsatt, bland annat vad gäller 
måltidsspridning och nattfasta. 
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STRÖMSUNDS KOMMUN   4 (4) 
 
Kommunledningsförvaltningen   2020-03-11    Uppföljning matpolicy 2019 
Hans-Erik Jansson 

   

Målet ej uppnått Målet delvis uppnått Målet uppnått Kan ej redovisas 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Mått/indikator Verksamhet Resultat 2019  Kommentar 
Teknik- och serviceförvaltningens 
kostenhet initierar till kostom-
budsträffar på varje särskilt bo-
ende två gånger per år. 

Kostenheten, 
VSF 

Kostenheten har tagit initiativ till om-
budsträffar. 

  

Teknik- och serviceförvaltningens 
kostenhet initierar till matråd på 
varje skola och förskola två 
gånger per år 

Kostenheten, 
BKUF och 
FUF 

Kostenheten har tagit initiativ till matråd.   

Teknik- och serviceförvaltningens 
kostenhet initierar till träffar med 
ledning för vård- och socialför-
valtningen, framtids- och utveckl-
ingsförvaltningen samt barn-, 
kultur- och utbildningsförvalt-
ningen två gånger per år inför 
kostombudsträffar och matråd. 

Kostenheten, 
VSF, BKUF 
och FUF 

Träffar har genomförts med samtliga be-
rörda. 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen  
6 april 2020 

 

Diarienummer 2020.108 

Ansökan om föreningsbidrag - Stöldskyddsföreningen 

Sammanfattning 
Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller eta-
blering av Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då 
metoden Grannsamverkan både kan minska brottsligheten och öka tryggheten 
hos de boende i områden som aktivt bedriver Grannsamverkan.   

Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbola-
gen Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina För-
säkringar, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsföre-byggande rådet (Brå), Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), SABO, Hyresgästföreningen och Villaägarna, 
som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av ovanstående 
intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.   

Samverkan mot brott ansöker om bidrag med 5 000 kronor per år. 

Förslag till beslut  
1. Stöldskyddsföreningen beviljas 5000 kronor i bidrag för 2020. 

 
2. Medel tas från kommunstyrelsens utvecklingspott 2020. 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 
Kommunledningsförvaltningen, Viktor Sjödin kanslisekreterare. 

Bilagor 

Ansökan 
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     Stockholm 20 mars 2020 

Stöd till Grannsamverkan 

Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller etablering av 
Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då den brottsförebyggande metoden 
Grannsamverkan minskar både inbrott och tillgreppsbrott samt ökar tryggheten hos invånarna. En 
sådan minskning av brott kommer alla i en kommun till godo både i minskade kostnader och i ökad 
trygghet. (Se bifogad sammanfattad utvärdering av Grannsamverkan av Docent Peter Lindström på 
Malmö Högskola, 2019.) 

Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg 
Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, 
Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, 
Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av 
ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.  

I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att 
medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken att bli utsatta för brott, inte ska 
behöva bekosta Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Efterfrågan på skyltar och 
informationsmaterial har ökat markant sedan 2017 varpå verksamheten är i behov av ett ekonomiskt 
tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda boende i Sveriges kommuner skyltar och annat 
material utan kostnad. Detta gäller både befintliga Grannsamverkansområden och nya som vill starta 
upp.  

Utifrån denna korta beskrivning hoppas vi att ni ser vilket värde Grannsamverkan tillför er kommun 
och att ni därför vill vara med och stödja och utveckla denna verksamhet. Det skulle betyda mycket 
för verksamheten om er kommun är med och bidrar med 5 000 kr det kommande året, för att täcka 
en del av det material som kommer era Grannsamverkansområden till godo. Utan detta stöd riskerar 
vi behöva begränsa skylt- och materialbeställningar, alternativt börja ta betalt, vilket vore olyckligt. 
Ert stöd till verksamheten är av stor betydelse, vi önskar därför att ni fyller i bifogad blankett och 
skickar/mailar tillbaka den till oss senast den 30 juni 2020. 

40 kommuner är redan med och stödjer verksamheten 2020, bli en ni också! Vilka dessa är finner ni 
på startsidan på vår hemsida. Som stödjande kommun är er kommun med på SAMBOS hemsida, ni 
får även en bild på Grannsamverkan där det står att er kommun stödjer verksamheten som ni kan 
lägga upp på kommunens hemsida eller liknande, samt inbjudan till Grannsamverkankonferens den 
24 september 2020 för 300 deltagare inom Polis och kommun för att öka kunskapen om hur 
Grannsamverkan bäst bedrivs i en kommun.  

För mer information om Grannsamverkan, läs gärna på hemsidan www.grannsamverkan.se eller 
kontakta mig på SSF. Frågor kan även ställas till Greta Berg, Sveriges Kommuner & Landsting på 
telefon 08-452 79 58. 

Med vänliga hälsningar; 

Lina Nilsson 
Expertrådgivare/Projektledare på SSF Stöldskyddsföreningen 
Ordf. Nationella Grannsamverkansgruppen, Samverkan mot brott 
Telefon 08-783 74 56 E-post lina@ssf.nu 
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Stöd till Grannsamverkan år 2020–2021 

 

Fakturaunderlag 

 

KOMMUN 
 
 

 

Vi önskar en faktura om 5 000 kr för 2020.    
 
 

 

Vi önskar en faktura om 10 000 kr för åren 2020–2021. 
 
 

 

Nej tack, vår kommun/stadsdel önskar inte stödja denna verksamhet. 
 
 

 

Fakturaadress 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referens 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter (e-post och telefon) 
 
 
 
 

 

Skickas eller e-postas till SSF Stöldskyddsföreningen: 

102 51 Stockholm 

Box 27052 

SSF Stöldskyddsföreningen 
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Sammanfattade resultat från utvärderingen 

 

GRANNSAMVERKANS 

EFFEKTER PÅ BROTT OCH 

OTRYGGHET  

I SVERIGE 
 

Utvärdering av Peter Lindström docent Malmö 

Högskola/Polisen 

2019-01-31 
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36 procent minskning av inbrott med Grannsamverkan 

 

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans 

effekter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en 

genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i 

kontrollområden. 

Antalet bostadsinbrott i Sverige har under flera års tid ökat och varit den brottslighet som 

svenska folket oroat sig mest för. År 2018 skedde en kraftig minskning av de polisanmälda 

bostadsinbrotten jämfört med föregående år – förklaringen till minskningen har angetts vara 

ökade gränskontroller, fler gripna personer och Grannsamverkan. Tidigare internationell 

forskning har pekat på att Grannsamverkan kan minska de bostadsrelaterade brotten med i 

genomsnitt 26 procent.  

 

Ett nationellt projekt delfinansierat av Brottsförebyggande rådet (Brå) och genomfört av SSF 

Stöldskyddsföreningen, Polismyndigheten och Samverkan mot brott (SAMBO) har genomförts 

för att ta reda på om Grannsamverkan även är effektiv brottsförebyggande metod i Sverige. 

 

För att mäta effekten har ett ambitiöst upplagt projekt med förmätning (anmälda brott 

respektive en trygghetsundersökning) innan Grannsamverkan startade upp samt uppföljning 

av den polisanmälda brottsligheten och en ny trygghetsundersökning 18 månader senare 

genomförts. Utgångspunkten var att utsattheten för brott i 12 nya grannsamverkansområden 

med småhus och 12 med flerfamiljshus skulle jämföras med kontrollområden (med en s.k. 

kvasiexperimentell design). 

 

En jämförelse av de polisanmälda bostadsrelaterade brotten två år innan och två år med 

Grannsamverkan visar en minskning med 36 procent i försöksområdena mot 8 procents 

minskning i kontrollområdena. Minskningen i kontrollområdena är lika stor som för landets 

som helhet. Nettoeffekten av Grannsamverkan är därmed 28 procent. Störst effekt av 

Grannsamverkan märks bland flerfamiljshus. Utvärderingen visar vidare att 38 procent av de 

boende i försöksområden upplever en ökad känsla av trygghet i och med Grannsamverkan.  

 

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i 

Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i 

Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.  

 

Framgångsfaktorerna för Grannsamverkan är dels en ökad informell social kontroll (en högre 

andel uppger att de talar med sina grannar om vad som händer i området), dels ett stärkt 

engagemang bland de boende och polisen. 
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Diagram över resultaten 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
6 april 2020 

 

 Diarienummer 2020.122 

Skrivelse om att Strömsunds kommun köper in nödradioapparater 

Sammanfattning 
Fjällsjö Framtid har i en skrivelse till kommunstyrelsen ställt två förslag. Det ena 
är att Strömsunds hyresbostäder ställer in alla rivningar av fastigheter där äldre 
bor. Det andra förslaget är att kommunen köper in nödradioapparater och pla-
cera de i kommunens tätorter.  

Vad gäller fastigheter som Strömsunds hyresbostäder äger likt äldreboende har 
inte kommunstyrelsen rådighet över det. Frågan bör ställas direkt till bolaget 
alternativt till fullmäktige.  

Strömsunds kommun har inom fler verksamheter, bland annat inom äldreboen-
den mobiltelefoner som är kopplade mot flera teleoperatörer för att öka säker-
heten och möjlighet till kontakt mellan och inom kommunens verksamheter vid 
driftstörningar. 

Räddningstjänsten har larmknappar på fasaden vid sina brandstationer i Ström-
sund, Hammerdal, Hoting, Backe och Gäddede. Trycker en person på knappen 
innebär det att någon från räddningstjänsten kommer vara på plats inom 5 mi-
nuter vid den aktuella stationen. Den person från räddningstjänsten som kom-
mer på plats har rakeltelefon med sig. 

Strömsunds kommun tittar även på möjligheten att öppna upp en funktion dit 
allmänheten kan ringa in för att få viktig information uppläst för sig, vid olika ty-
per av samhällsstörningar. 

Förslag till beslut  
Skrivelsen besvaras med yttrandet ovan.   

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 
Kommunledningsförvaltningen, Viktor Sjödin kanslisekreterare. 

Bilagor 

Skrivelse från Fjällsjö Framtid 
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Kommunstyrelsen 

YTTRANDE 
 
2020-02- 
 
 

1 (2) 
 
Vårt dnr 2020/51 
 
Ert dnr 
Fi2020/00495/OU 

 

  

  Strömsunds Kommun  

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

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

 

   Finansdepartementet 
 fi.remissvar@regeringskansliet.se 
 

Remissvar på promemoria med förslag till ändringar i upp-
handlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik 
med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik 

 
Sammanfattning 

Strömsunds kommun (nedan ”Kommunen”) ser de föreslagna ändring-
arna som rimliga men vid annonsering och efterannonsering är det önsk-
värt att den önskade informationsmängden prövas mot den ökade admi-
nistrativa bördan och att det strävas mot enklast möjliga informationsgi-
vande. 
 
3.1 Annonser om anbudsinfordran 

Kommunen ser den förslagna ändringen som rimlig förutom angivelsen 
av villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovation. Dessa 
kan vara komplexa skrivningar som ligger både som obligatoriska krav, 
utvärderingskriterium samt avtalsvillkor och att på något sammanfat-
tande sätt ange information om dessa i annonsen ses som ett merarbete. 
Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana 
krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. 
 
3.2 Innehållet i efterannonser 

Kommunen anser att förslaget är rimligt. Viss vägledning kommer dock 
behöva ges för att avgöra om leverantörer och anbudsgivare är att se som 
stora, små eller medelstora företag. Det är också bra om angivande av an-
budsgivare blir valfritt, vid stort antal anbudsgivare kan detta medföra ett 
ganska tidskrävande arbete om inte organisationsnummer kan anges i 
lista och inte i enskilda inmatningar. 
 
4 Förtydliganden av bestämmelserna om annonsering av direktivstyrda 
upphandlingar 

Kommunen anser att förslaget är rimligt. Kommunen annonserar redan på 
detta sätt då kommunens upphandlingssystem annonserar samma inform-
ation nationellt och i TED. 
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5 Nationell annonsering av upphandlingar av kollektivtrafik 

Kommunen har inga synpunkter på detta förslag. 
 
6. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Kommunen anser att förslaget är rimligt. 
 
7 Konsekvenser 

Kommunen vill tillföra att det förhoppningsvis leder till färre frågor om 
utfående av allmän handling för sammanställningar och forskningssyfte 
då informationen kommer att finnas att söka i annonsdatabaserna. 
 
 
 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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Sammanfattning 

I promemorian lämnas förslag till bestämmelser i upphandlingsförord-
ningen (2016:1162) om vad en annons om offentlig upphandling på det 
icke direktivstyrda området ska innehålla. En annons om anbudsinfordran 
enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om 
upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2011:1029) om upp-
handling på försvars- och säkerhetsområdet föreslås innehålla grund-
läggande uppgifter om upphandlingen samt uppgift om det i upphand-
lingen ställs krav eller villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn eller 
innovation. En förhandsannons enligt lagen (2016:1147) om upphandling 
av koncessioner föreslås endast innehålla grundläggande uppgifter om 
upphandlingen. En efterannons föreslås innehålla uppgift om bl.a. tidpunkt 
för tilldelningsbeslut, vem som har tilldelats kontrakt eller ramavtal, det 
uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet och hur många anbud 
som har lämnats i upphandlingen. Vissa efterannonser föreslås även inne-
hålla uppgift om huruvida det är sannolikt att underleverantörer kommer 
att användas för utförande av kontraktet, om den som har tilldelats kont-
raktet är ett litet eller medelstort företag och om kontraktet har tilldelats en 
grupp av ekonomiska aktörer. 

I övrigt lämnas förslag till följdändringar i och förtydliganden av upp-
handlingsförordningen och förordningen (2011:1126) om kollektivtrafik 
med anledning av bl.a. den nya regleringen på området för upphandlings-
statistik. 

Samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.     

17



  

  

3 

   

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning ................................................................................ 3 

1  Författningsförslag ........................................................................... 4 
1.1  Förordning om ändring i upphandlingsförordningen 

(2016:1162) ....................................................................... 4 
1.2  Förordning om ändring i förordningen (2011:1126) 

om kollektivtrafik ............................................................ 11 

2  Ärendet ........................................................................................... 13 

3  Innehållet i annonser på det icke direktivstyrda området ............... 14 
3.1  Annonser om anbudsinfordran ........................................ 14 
3.2  Innehållet i efterannonser ................................................ 16 

4  Förtydliganden av bestämmelserna om annonsering av 
direktivstyrda upphandlingar ......................................................... 19 

5  Nationell annonsering av upphandlingar av kollektivtrafik ........... 22 

6  Ikraftträdande och övergångsbestämmelser ................................... 24 

7  Konsekvenser ................................................................................. 25 
 
 
   

18



  

  

 

4 

1 Författningsförslag 

1.1 Förordning om ändring i 
upphandlingsförordningen (2016:1162) 

Härigenom föreskrivs i fråga om upphandlingsförordningen (2016:1162)  
dels att den nuvarande rubriken närmast före 13 § ska utgå,  
dels att nuvarande 13 § ska betecknas 14 b § och att nuvarande 14 § ska 

betecknas 13 §, 
dels att 2–4, 9, 10, den nya 14 b och 18 §§ samt rubriken närmast efter 

1 § och rubrikerna närmast före 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,  
dels att rubriken närmast före 14 § ska sättas närmast före 13 §, 
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 9 a, 14, 14 a och 14 c §§, 

samt närmast efter 13 § och närmast före 14, 14 b och 14 c §§ nya rubriker 
av följande lydelse, 

dels att det närmast före 6 § ska införas en ny rubrik som ska lyda 
”Anmälan om ändring i giltighetstid för ett dynamiskt inköpssystem”, att 
det närmast före 7 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Språk”, samt 
att det närmast före 8 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Bevis”. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

Annonsering 
 
 
Offentliggörande genom Europe-
iska unionens publikationsbyrå 

Annonsering av direktivstyr-
da upphandlingar 

 
Publicering av annonser genom 
Europeiska unionens publik-
ationsbyrå 

 
2 § 

En annons om upphandling enligt 
10 kap., 17 kap. 16 § och 18 kap. 
2 § lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling, 10 kap, 16 kap. 16 § 
och 17 kap. 2 § lagen (2016:1146) 
om upphandling inom försörjnings-
sektorerna eller 8 kap. och 14 kap. 
16 § lagen (2016:1147) om upp-
handling av koncessioner ska 
skickas elektroniskt till Europeiska 
unionens publikationsbyrå för pub-
licering. 

En annons om upphandling enligt 
10 kap., 17 kap. 16 § och 18 kap. 
2 § lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling, 10 kap., 16 kap. 16 § 
och 17 kap. 2 § lagen (2016:1146) 
om upphandling inom försörjnings-
sektorerna och 8 kap. och 14 kap. 
16 § lagen (2016:1147) om upp-
handling av koncessioner ska 
skickas elektroniskt till Europeiska 
unionens publikationsbyrå för pub-
licering. 

En annons enligt 8 kap. lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- 
och säkerhetsområdet ska skickas elektroniskt eller på annat sätt till 
publikationsbyrån för publicering. Vid förfarande med förkortade 
tidsfrister enligt 9 kap. 7 § samma lag ska annonsen eller meddelandet 
skickas antingen med elektroniska medel eller med telefax. 

En upphandlande myndighet 
eller enhet får dessutom offentlig-
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 göra upphandlingen på något an-
nat sätt under förutsättning att 6, 9 
och 10 §§ följs. 

 
 

 
 

Offentliggörande på upphand-
larprofil 

 
 

Publicering av förhandsannonser 
på upphandlarprofil 

 
3 § 

Med upphandlarprofil avses en 
sammanställning av uppgifter som 
är tillgängliga på internet och som 
innehåller information om den upp-
handlande myndigheten eller enhe-
ten och dess upphandlingar. 

Med upphandlarprofil avses en 
sammanställning av uppgifter som
är tillgängliga på internet och som
innehåller information om den upp-
handlande myndigheten eller enhe-
ten och dess upphandlingar. 

4 § 
En upphandlande myndighet eller enhet får, i stället för vad som anges i 

2 §, publicera en förhandsannons enligt 10 kap. 3 § lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling, 10 kap. 3 § lagen (2016:1146) om upphandling 
inom försörjningssektorerna eller 8 kap. 2 § lagen (2011:1029) om upp-
handling på försvars- och säkerhetsområdet på myndighetens eller 
enhetens upphandlarprofil. I sådant fall ska myndigheten eller enheten 
skicka ett meddelande elektroniskt till Europeiska unionens publikations-
byrå om detta. Förhandsannonsen får inte publiceras på upphandlarpro-
filen innan meddelandet har skickats till publikationsbyrån. 

 En förhandsannons som pub-
liceras på upphandlarprofilen ska
innehålla uppgift om vilken dag
meddelandet om publiceringen
skickades till publikationsbyrån. 

 
 Tidpunkt för offentliggörande av 

annonser på nationell nivå 

9 § 
En upphandlande myndighet 

eller enhet får inte på egen hand 
publicera eller på något annat sätt 
offentliggöra innehållet i en annons 
enligt 2 § första stycket innan den 
har publicerats av Europeiska unio-
nens publikationsbyrå. Myndighe-
ten eller enheten får dock offentli-
ggöra innehållet, om den inte inom 
48 timmar från det att publikations-
byrån bekräftade att annonsen ta-
gits emot har fått någon underrättel-
se från publikationsbyrån om att 
publicering har skett. 

En upphandlande myndighet
eller enhet får inte publicera en 
annons enligt 2 § första stycket i en 
annonsdatabas som är registrerad
enligt lagen (2019:668) om upp-
handlingsstatistik eller offentliggö-
ra innehållet i annonsen på något 
annat sätt, innan den har publicer-
ats av Europeiska unionens pub-
likationsbyrå. Myndigheten eller
enheten får dock offentliggöra
innehållet, om den inte inom 48
timmar från det att publikationsby-
rån bekräftade att annonsen tagits
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En upphandlande myndighet 

eller enhet får inte på egen hand 
publicera eller på något annat sätt 
offentliggöra innehållet i en annons 
enligt 2 § andra stycket innan den 
har skickats till publikationsbyrån. 

emot har fått någon underrättelse 
från publikationsbyrån om att pub-
licering har skett.  

En upphandlande myndighet 
eller enhet får inte publicera en 
annons enligt 2 § andra stycket i en 
registrerad annonsdatabas eller 
offentliggöra innehållet i annonsen 
på något annat sätt, innan den har 
skickats till publikationsbyrån. 

Andra stycket gäller inte efterannonsering enligt 8 kap. 3 § första stycket 
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 

 
 9 a § 

En upphandlande myndighet 
eller enhet får inte offentliggöra 
innehållet i en förhandsannons 
enligt 4 §, innan det har publicerats 
på upphandlarprofilen. 

 
 Innehåll i annonser som offentlig-

görs på nationell nivå 

10 § 
En annons som offentliggörs av 

den upphandlande myndigheten 
eller enheten på egen hand får inte 
innehålla någon annan information 
än den som har skickats till Euro-
peiska unionens publikationsbyrå 
eller har publicerats på upphandlar-
profilen. Annonsen ska innehålla 
uppgift om vilken dag den skicka-
des till publikationsbyrån eller pub-
licerades på upphandlarprofilen.  

 
 
 
 
En förhandsannons som pub-

liceras på upphandlarprofilen ska 
innehålla uppgift om vilken dag 
meddelandet om publiceringen 
skickades till publikationsbyrån 

En annons som publiceras av en 
upphandlande myndighet eller 
enhet i en annonsdatabas som är 
registrerad enligt lagen (2019:668) 
om upphandlingsstatistik eller 
offentliggörs nationellt på något 
annat sätt, ska innehålla samma 
information som har skickats till 
Europeiska unionens publikations-
byrå enligt 2 § eller har publicerats 
på upphandlarprofilen enligt 4 §. 
Annonsen ska även innehålla upp-
gift om vilken dag den skickades 
till publikationsbyrån eller pub-
licerades på upphandlarprofilen. 
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Annonsering av icke direktiv-
styrda upphandlingar 
 
Innehåll i annonser om anbuds-
infordran 

 
14 § 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En annons om upphandling
enligt 19 kap. 9 § lagen 
(2016:1145) om offentlig upphand-
ling, 19 kap. 9 § lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörjnings-
sektorerna och 15 kap. 5 § lagen 
(2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet ska
innehålla följande information: 

1. kontaktuppgifter till den upp-
handlande myndigheten eller en-
heten, 

2. en beskrivning av myndighet-
ens eller enhetens huvudsakliga
verksamhet, 

3. om myndigheten eller enheten
är en inköpscentral eller om upp-
handlingen genomförs tillsammans 
med eller på uppdrag av annan
myndighet eller enhet, 

4. huvudsaklig CPV-kod och 
tilläggskod för CPV, 

5. NUTS-kod för huvudsaklig
leveransplats,  

6. upphandlingens rubrik, 
7. en kortfattad beskrivning av 

upphandlingen, 
8. art, omfattning och mängd av

det som ska upphandlas, 
9. datum för publicering av an-

nonsen,  
10. vilket upphandlingsförfaran-

de som ska tillämpas,  
11. hur en anbudsansökan eller

ett anbud får lämnas, 
12. den dag då en anbudsansök-

an eller ett anbud senast ska ha
kommit in,  

13. hur länge ett anbud ska vara
bindande, 

14. kontraktets löptid, 
15. kontraktets uppskattade vär-

de, och 
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16. om det i upphandlingen ställs 
krav eller anges villkor som avser 

a) miljöhänsyn,  
b) sociala hänsyn, såsom arbets-

rättsliga villkor, eller 
c) innovation. 
En annons enligt första stycket 

får även innehålla de upplysningar 
i övrigt som är relevanta. 

 
 14 a § 

En förhandsannons enligt 
15 kap. 5 § första stycket lagen 
(2016:1147) om upphandling av 
koncessioner ska innehålla följan-
de information: 

1. kontaktuppgifter till den upp-
handlande myndigheten eller en-
heten,  

2. en beskrivning av myndig-
hetens eller enhetens huvudsakliga 
verksamhet, 

3. datum för publicering av 
annonsen,  

4. huvudsaklig CPV-kod och 
tilläggskod för CPV, och 

5. en kortfattad beskrivning av 
upphandlingen. 

En annons enligt första stycket 
får även innehålla de upplysningar 
i övrigt som är relevanta. 

  
 Innehåll i en annons om avsikt att 

tilldela kontrakt genom direkt-
upphandling 

 
 14 b § 

En annons enligt 19 kap. 11 § 
andra stycket lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling, 19 kap. 
11 § andra stycket lagen 
(2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna och 15 kap. 
6 § lagen (2011:1029) om upp-
handling på försvars- och säker-
hetsområdet ska innehålla följande 
information: 

1. den upphandlande myndig-
hetens eller enhetens namn och 
kontaktuppgifter, 
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 2. uppgifter om föremålet för och
värdet av kontraktet, 

3. namn på och kontaktuppgifter
till den eller de som har tilldelats
kontraktet, 

4. skälen till att upphandlingen
inte har annonserats, och  

5. de upplysningar i övrigt som
är relevanta. 

 
 Innehåll i efterannonser 
 
 14 c § 

En efterannons enligt 19 kap. 
12 § lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling, 19 kap. 12 § 
lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna,
15 kap. 5 § tredje stycket lagen
(2016:1147) om upphandling av
koncessioner och 15 kap. 7 § lagen 
(2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet ska
innehålla följande information:  

1. den upphandlande myndig-
hetens eller enhetens namn, organ-
isationsnummer och kontaktupp-
gifter, 

2. tidpunkt för beslut om till-
delning av kontraktet eller ingå-
ende av ramavtalet, 

3. namn, organisationsnummer 
och kontaktuppgifter avseende den
eller de som har tilldelats kontrakt
eller ramavtal,  

4. om den eller de som har till-
delats kontrakt eller ramavtal är ett
litet eller medelstort företag, samt
om kontraktet har tilldelats en 
grupp av ekonomiska aktörer, 

5. föremålet för och det upp-
skattade värdet av kontraktet eller
ramavtalet, 

6. om det är sannolikt att under-
leverantörer kommer att användas
för utförande av kontraktet, 

7. hur många anbud som har
lämnats i upphandlingen, och 
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8. hur många av anbuden som 
har lämnats av små eller medel-
stora företag. 

En annons enligt första stycket 
får även innehålla de upplysningar 
i övrigt som är relevanta. 

Första stycket 6 gäller inte efter-
annonser enligt 15 kap. 5 § tredje 
stycket lagen om upphandling av 
koncessioner.  

Första stycket 4 och 8 gäller inte 
efterannonser enligt 15 kap. 7 § 
lagen om upphandling på försvars- 
och säkerhetsområdet. 

18 § 
En allmän förvaltningsdomstol 

ska till Konkurrensverket skicka en 
dom eller ett slutligt beslut i ett mål 
om överprövning enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphand-
ling, lagen (2016:1146) om upp-
handling inom försörjningssektor-
erna, lagen (2016:1147) om upp-
handling av koncessioner eller 
lagen (2011:1029) om upphandling 
på försvars- och säkerhetsområdet. 

En allmän förvaltningsdomstol 
ska till Konkurrensverket skicka en 
dom eller ett slutligt beslut i ett mål 
om överprövning enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphand-
ling, lagen (2016:1146) om upp-
handling inom försörjningssektor-
erna, lagen (2016:1147) om upp-
handling av koncessioner och lagen 
(2011:1029) om upphandling på 
försvars- och säkerhetsområdet 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.    
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 1.2 Förordning om ändring i förordningen 
(2011:1126) om kollektivtrafik 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2011:1126) om kollektiv-
trafik att 9, 12, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
9 § 

I artikel 7.2 och 7.3 i EU:s kollektivtrafikförordning finns bestämmelser 
om offentliggörande av planerade upphandlingar och av uppgifter om 
direkttilldelade avtal i vissa fall. 

 Annonsering (offentliggörande)
enligt första stycket ska även ske i
en annonsdatabas som är regist-
rerad enligt lagen (2019:668) om
upphandlingsstatistik. 

12 § 
En annons om upphandling enligt 8 kap. 1, 6 och 7 §§ och 14 kap. 16 § 

första stycket lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska 
skickas elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå.  

Upphandlingen får dessutom 
offentliggöras på något annat sätt 
under förutsättning att 14 och 
15 §§ följs. 

Av 8 kap. 7 a § och 14 kap. 16 §
andra stycket lagen om upphand-
ling av koncessioner framgår att 
annonser enligt första stycket även 
ska publiceras i en annonsdatabas
som är registrerad enligt lagen
(2019:668) om upphandlingsstati-
stik. I 14 och 15 §§ denna förord-
ning finns bestämmelser om tid-
punkt för publicering av annonser
på nationell nivå och om innehållet 
i sådana annonser.   

14 § 
En behörig myndighet enligt 

EU:s kollektivtrafikförordning 
eller den till vilken befogenhet 
överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen 
(2010:1065) om kollektivtrafik, får 
inte på egen hand publicera eller på 
något annat sätt offentliggöra inne-
hållet i en annons enligt 12 § första 
stycket innan den har skickats till 
Europeiska unionens publikations-
byrå. 

En behörig myndighet enligt
EU:s kollektivtrafikförordning
eller den till vilken befogenhet
överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen 
(2010:1065) om kollektivtrafik, får
inte publicera en annons enligt 12 § 
första stycket i en annonsdatabas
som är registrerad enligt lagen
(2019:668) om upphandlingsstati-
stik eller offentliggöra innehållet i 
annonsen på något annat sätt,
innan den har skickats till Euro-
peiska unionens publikationsbyrå. 
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15 § 
En annons som offentliggörs på 

egen hand av en behörig myndighet 
enligt EU:s kollektivtrafikförord-
ning eller den till vilken befogenhet 
överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen 
(2010:1065) om kollektivtrafik får 
inte innehålla någon annan infor-
mation än den som har skickats till 
Europeiska unionens publikations-
byrå. Annonsen ska innehålla upp-
gift om vilken dag den skickades 
till publikationsbyrån. 

En annons som publiceras i en 
annonsdatabas som är registrerad 
enligt lagen (2019:668) om upp-
handlingsstatistik eller offentlig-
görs nationellt på något annat sätt 
av en behörig myndighet enligt 
EU:s kollektivtrafikförordning 
eller den till vilken befogenhet 
överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen 
(2010:1065) om kollektivtrafik, ska 
innehålla samma information som 
har skickats till Europeiska union-
ens publikationsbyrå. Annonsen 
ska även innehålla uppgift om vil-
ken dag den skickades till publik-
ationsbyrån. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.    
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 2 Ärendet 

Den 12 oktober 2017 remitterade Regeringskansliet promemorian Statistik 
på upphandlingsområdet (Ds 2017:48). I promemorian föreslogs ett flertal 
åtgärder för att förbättra statistiken om offentlig upphandling. Förslagen 
omfattade bl.a. en ny lag om upphandlingsstatistik med tillhörande förord-
ning. Vidare föreslogs kompletterande bestämmelser om annonsering i 
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lagen (2016:1146) 
om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen (2016:1147) 
om upphandling av koncessioner (LUK), lagen (2011:1029) om upp-
handling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) samt i upphandlings-
förordningen (2016:1162) och förordningen (2011:1126) om kollektiv-
trafik. Lagändringarna är numera genomförda (se prop. 2018/19:142, bet. 
2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18). Lagen (2019:668) om upphandlings-
statistik träder i kraft den 1 juli 2020. Övriga beslutade författningsänd-
ringar träder i kraft den 1 januari 2021. 

Regeringen beslutade den 19 december 2019 att utse Upphandlings-
myndigheten till statistikmyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik 
och Konkurrensverket till registermyndighet enligt samma lag. Regerings-
kansliet har även gett Kommerskollegium i uppdrag att anmäla ett utkast 
till förordning om upphandlingsstatistik till kommissionen i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 septem-
ber 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter 
och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 
(Fi2019/04319/OU).  

Under beredningen av det ovan nämnda utkastet och ändringar i upp-
handlingsförordningen och förordningen om kollektivtafik har det upp-
märksammats att det finns behov av ytterligare författningsändringar, bl.a. 
i fråga om efterannonsering av genomförda upphandlingar samt vissa 
följdändringar och förtydliganden.  

Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse den 25 januari 
2019 anfört att det förefaller som att vissa bestämmelser i bl.a. LUK-
direktivet1 inte har genomförts korrekt i Sverige. Kommissionen anser 
bl.a. att Sverige inte har genomfört artikel 33.4 i LUK-direktivet avseende 
offentliggörande av koncessionsmeddelanden och meddelanden om kon-
cessionstilldelning. Sverige har i en skrivelse den 22 mars 2019 svarat att 
bestämmelserna om nationellt offentliggörande enligt 4 och 9 §§ upphand-
lingsförordningen ska förtydligas (Fi2019/00268/OU). 

Mot denna bakgrund har denna promemoria tagits fram i Regeringskans-
liet.     

 

1 Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning 
av koncessioner. 
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3 Innehållet i annonser på det icke 
direktivstyrda området 

3.1 Annonser om anbudsinfordran 

Förslag: Annonser om anbudsinfordran enligt 19 kap. lagen om 
offentlig upphandling, 19 kap. lagen om upphandling inom försörj-
ningssektorerna och 15 kap. lagen om upphandling på försvars- och 
säkerhetsområdet ska innehålla grundläggande uppgifter om upphand-
lingen, såsom kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten 
eller enheten, datum för publiceringen av annonsen, upphandlingens 
uppskattade värde, CPV-koder och NUTS-kod för huvudsaklig lever-
ansplats m.m. Vidare ska annonserna innehålla uppgifter om det ställs 
krav eller villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn (såsom t.ex. 
arbetsrättsliga villkor) eller innovation. Annonserna får även innehålla 
de uppgifter i övrigt som är relevanta. 

Förhandsannonser enligt 15 kap. lagen om upphandling av kon-
cessioner ska innehålla kontaktuppgifter till den upphandlande myndig-
heten eller enheten, datum för publiceringen av annonsen, myndig-
hetens eller enhetens huvudsakliga verksamhet, CPV-kod och en kort-
fattad beskrivning av den planerade upphandlingen. Annonserna får 
även innehålla de uppgifter i övrigt som är relevanta. 

Vissa följdändringar ska göras i upphandlingsförordningens bestäm-
melser om annonsering på det icke direktivstyrda området med anled-
ningen av det nya regelverket om statistik på upphandlingsområdet.  

Skälen för förslaget 

Nytt regelverk om statistik på upphandlingsområdet 

I syfte att förbättra den nationella statistiken på upphandlingsområdet 
beslutade riksdagen den 23 oktober 2019 att anta förslagen i regeringens 
proposition 2018/19:142 Statistik på upphandlingsområdet (se avsnitt 2). 
Enligt det nya regelverket ska statistik om offentlig upphandling tas fram 
genom uppgifter i annonser om upphandlingar, inklusive genomförda upp-
handlingar. I likhet med vad som redan gäller för direktivstyrda upp-
handlingar, kommer det fr.o.m. den 1 januari 2021 bli obligatoriskt för 
upphandlande myndigheter och enheter att annonsera resultatet av upp-
handlingar (efterannonsering) på det icke direktivstyrda området.  

Innehållet i annonser om upphandlingar och om genomförda upphand-
lingar på det direktivstyrda området, regleras i 5 § upphandlingsförord-
ningen. I paragrafen anges att annonserna ska utformas enligt kommis-
sionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 
2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av med-
delanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförande-
förordning (EU) nr 842/2011. Vidare anges att en förhandsannons som en 
upphandlande myndighet publicerar på den s.k. upphandlarprofilen, dvs. 
en sammanställning av uppgifter som är tillgängliga på internet och som 
innehåller information om den upphandlande myndigheten eller enheten 
och dess upphandlingar, ska utformas enligt samma förordning. Motsvar-
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 ande reglering för annonser om upphandlingar på det icke direktivstyrda 
området finns i dag i ett särskilt kapitel i respektive upphandlingslag. Des-
sa krav är dock inte lika långtgående. Endast uppgifter av mer grundläg-
gande karaktär måste enligt den gällande regleringen lämnas i annonsen.  

För att statistiken ska bli mer enhetlig och heltäckande är utgångs-
punkten i det nya regelverket att innehållet i annonser på det icke direktiv-
styrda området i större utsträckning ska motsvara innehållet i annonser på 
det direktivstyrda området. Bestämmelserna om innehållet i de icke 
direktivstyrda annonserna har därför lyfts ut ur upphandlingslagarna, sam-
tidigt som regeringen bemyndigats att utfärda föreskrifter om innehållet i, 
och offentliggörandet av, sådana annonser. Avsikten är att bestämmelser 
om annonsernas innehåll, i likhet med vad som gäller för annonser på det 
direktivstyrda området, ska regleras i upphandlingsförordningen (prop. 
2018/19:142 s. 22–25). 

Annonsernas innehåll 

I propositionen Statistik på upphandlingsområdet görs bedömningen att 
annonser enligt 19 kap. 9 § LOU, 19 kap. 9 § LUF och 15 kap. 5 § LUFS 
bör innehålla vissa uppgifter av formell karaktär, såsom CPV-koder, upp-
handlingens uppskattade värde, huruvida miljö- eller sociala krav har 
ställts eller om upphandlingen kan betecknas som en innovationsupphand-
ling. I fråga om förhandsannonser enligt 15 kap. 5 § första stycket LUK 
görs bedömningen att dessa endast bör innehålla mer grundläggande upp-
gifter, såsom kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten eller 
enheten, CPV-kod och en kortfattad beskrivning av den planerade upp-
handlingen (prop. 2018/19:142 s. 22).  

Bedömningen i propositionen motsvarar i allt väsentligt det förslag till 
förordningsbestämmelser som lämnades i promemorian Statistik på upp-
handlingsområdet (se Ds 2017:30 s. 31, 32 och 64 f.). Förslaget i denna 
promemoria är därför utformat med ovannämnda förslag som förebild. 
Uppräkningen av vad en annons ska innehålla bör inte ses som uttömman-
de. I likhet med vad som gäller för annonser på det direktivstyrda området, 
bör det vara tillåtet för upphandlande myndigheter och enheter att lämna 
de övriga upplysningar som de bedömer är relevanta.  

Följdändringar 

I likhet med vad som föreslogs i promemorian Statistik på upphandlings-
området, bör bestämmelserna om annonsernas innehåll placeras i upp-
handlingsförordningen (Ds 2017:30 s. 29–32). För att skapa en tydlig 
struktur i förordningen bör dock samtliga bestämmelser om annonsering 
på det icke direktivstyrda området placeras tillsammans under en gemen-
sam rubrik. Det innebär att 13 § upphandlingsförordningen, som reglerar 
innehållet i en annons om avsikt att tilldela kontrakt genom direktupp-
handling, bör flyttas. Vidare föreslås att hänvisningen till bestämmelserna 
i 19 kap. 13 § LOU, 19 kap. 13 § LUF och 15 kap. 6 § LUFS i samma 
paragraf justeras med anledningen av de ändringar i lagen om offentlig 
upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna och 
lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet som träder i kraft 
den 1 januari 2021 (prop. 2018/19:142 s. 8–13, 16 och 17).     
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3.2 Innehållet i efterannonser 

Förslag: En efterannons enligt lagen om offentlig upphandling, lagen 
om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen om upphandling av 
koncessioner och lagen om upphandling på försvars- och säkerhets-
området ska innehålla uppgifter om 
– den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organis-

ationsnummer och kontaktuppgifter, 
– tidpunkt för beslut om tilldelning av kontraktet eller ingående av 

ramavtalet, 
– namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter avseende den 

eller de som har tilldelats kontrakt eller ramavtal,  
– föremålet för och det uppskattade värdet av kontraktet eller 

ramavtalet, och 
– hur många anbud som har lämnats i upphandlingen. 

En efterannons enligt lagen om offentlig upphandling, lagen om upp-
handling inom försörjningssektorerna och lagen om upphandling inom 
försvars- och säkerhetsområdet ska även innehålla uppgift om huruvida 
det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utför-
ande av kontraktet. 

En efterannons enligt lagen om offentlig upphandling, lagen om upp-
handling inom försörjningssektorerna och lagen om upphandling av 
koncessioner ska även innehålla uppgifter om huruvida den eller de som 
har tilldelats kontrakt eller ramavtal är ett litet eller medelstort företag, 
om kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer samt om 
hur många av anbuden som har lämnats av små eller medelstora företag. 

Den upphandlande myndigheten eller enheten får i samtliga annonser 
även ange de uppgifter i övrigt som är relevanta.  

Skälen för förslaget 

Annonsernas innehåll 

Från och med den 1 januari 2021 ska upphandlande myndigheter och 
enheter annonsera resultatet av en icke direktivstyrd upphandling i en regi-
strerad annonsdatabas. Syftet med den obligatoriska efterannonseringen är 
bl.a. att möjliggöra en meningsfull statistik på nationell nivå genom en mer 
enhetlig insamling av uppgifter (prop. 2017/18:142 s. 25 f.). För att åstad-
komma detta bör innehållet i efterannonserna, i likhet med vad som 
föreslås för annonser om anbudsinfordran, i så stor utsträckning som möj-
ligt motsvara innehållet i efterannonserna på det direktivstyrda området.  

Enligt utkastet till förordning om upphandlingsstatistik 
(Fi2019/04319/OU) ska annonsdatabaserna ha funktioner för att identi-
fiera enskilda upphandlingar bland de annonser som publiceras. En annons 
om anbudsinfordran kommer då kunna länkas till en efterannons i samma 
upphandling. Ur statistikhänseende saknas det därför anledning att, såsom 
är fallet i många av standardformulären i kommissionens genomförande-
förordningar, i efterannonsen upprepa flertalet av uppgifterna från annon-
sen om anbudsinfordran. Samtliga efterannonser enligt lagen om offentlig 
upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen 
om upphandling av koncessioner och lagen om upphandling på försvars- 
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 och säkerhetsområdet bör mot denna bakgrund innehålla grundläggande 
uppgifter om dels den upphandlande myndigheten eller enheten, dels vin-
nande leverantör. Annonserna bör även innehålla information om tid-
punkten för tilldelningsbeslutet, vad som har upphandlats, det uppskattade 
värdet av kontraktet eller ramavtalet samt hur många anbud som har läm-
nats i upphandlingen.  

Den skillnad i annonsernas innehåll som finns mellan de olika direk-
tiven, bör återspeglas i den nationella regleringen. En efterannons enligt 
lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörj-
ningssektorerna och lagen om upphandling inom försvars- och säkerhets-
området bör därför även innehålla uppgifter om huruvida det är sannolikt 
att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet. En 
efterannons enligt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling 
inom försörjningssektorerna och lagen om upphandling av koncessioner 
bör vidare innehålla uppgifter om huruvida den eller de som har tilldelats 
kontrakt eller ramavtal är ett litet eller medelstort företag, om kontraktet 
har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer samt om hur många av an-
buden som har lämnats av små eller medelstora företag.  

Behandling av personuppgifter 

Det föreslagna kravet att efterannonserna ska innehålla grundläggande 
uppgifter om bl.a. namn på och kontaktuppgifter till vinnande leverantör 
innebär att personuppgifter kan komma att behandlas. Behandlingen är 
nödvändig för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som åvilar den person-
uppgiftsansvarige att offentliggöra resultatet av upphandlingen i annons-
databasen och för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 c och 
e i EU:s dataskyddsförordning2). Den rättsliga grunden för behandlingen 
kommer att vara fastställd i dels lag (19 kap. 12 § LOU, 19 kap. 12 § LUF, 
15 kap. 5 § LUK och 15 kap. 7 § LUFS), dels förordning (se promemorians 
förslag till 14 § upphandlingsförordningen). Behandlingen avser vidare 
uppgifter som är allmänt kända och normalt förekommande i bolags-
register. Integritetsriskerna för enskilda bedöms därför som mycket små. 
Den föreslagna regleringen bedöms vara proportionerlig i förhållande till 
det legitima syfte som eftersträvas. 

Definition av små och medelstora företag 

Regleringen av annonsernas innehåll på det direktivstyrda området inne-
håller ingen defintition av små och medelstora företag (jfr bilaga V, del D, 
punkten 11. a i LOU-direktivet3, bilaga XII, punkten 7 a i LUF-direktivet4 
och bilaga VII, punkten 9 a i LUK-direktivet). I Europeiska kommis-
sionens standardformulär hänvisas dock till Kommissionens rekommen-

 

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning). 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 
upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG. 
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dation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag (2003/361/EG). För att åstadkomma en enhetlig 
statistik bör den definition som är vägledande vid utformningen av efter-
annonser på det direktivstyrda området även vara vägledande vid utfor-
mningen av efterannonser på det icke direktivstyrda området. Någon hän-
visning till den nu gällande rekommendationen bedöms dock inte vara 
nödvändig att införa i bestämmelsen om efterannonsernas innehåll. 

Uppgifter om anbudsgivare  

I sitt remissvar över promemorian Statistik på upphandlingsområdet påtal-
ade Upphandlingsmyndigheten behovet av uppgifter om bl.a. vilka an-
budsgivare som lämnat anbud i en upphandling. Sådana uppgifter kan 
utgöra ett viktigt underlag för myndigheten, t.ex. vid analysen av kon-
kurrensen på en viss marknad. Samtidigt är uppgifterna inte obligatoriska 
i de annonser som publiceras i kommissionens annonsdatabas Tenders 
Electronic Daily (TED), varför värdet av sådana uppgifter på det icke 
direktivstyrda området kan ifrågasättas. Mot denna bakgrund, och med 
hänsyn till upphandlande myndigheters och enheters intresse av minskad 
administration, bör det för närvarande inte vara obligatoriskt att lämna 
sådana uppgifter. Kommissionen har dock den 23 september 2019 beslutat 
en ny genomförandeförordning om standardformulär, s.k. e-forms (Kom-
missionens genomförandeförordning [EU] 2019/1780 av den 23 septem-
ber 2019 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av 
meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genom-
förandeförordning [EU] 2015/1986 [”eForms”]). Genomförandeförord-
ningen ska tillämpas fr.o.m. den 14 november 2022. Enligt de nya 
standardformulären blir det möjligt att lämna uppgifter om bl.a. organisa-
tionsnummer för de leverantörer som har lämnat anbud i en upphandling. 
Det kan mot denna bakgrund i framtiden finnas skäl att på nytt överväga 
vilka uppgifter en efterannons bör innehålla.     

33



  

  

19 

 4 Förtydliganden av bestämmelserna om 
annonsering av direktivstyrda 
upphandlingar 

Förslag: Vissa följdändringar och förtydliganden med anledning av 
den nationella skyldigheten att publicera annonser i en registrerad 
annonsdatabas, ska göras i bestämmelserna om annonsering av direktiv-
styrda upphandlingar på nationell nivå. 

Även bestämmelserna om förhandsannonsering på en upphandlar-
profil, samt om nationellt offentliggörande av innehållet i sådana för-
handsannonser, ska förtydligas och kompletteras. 

Skälen för förslaget 

Tidpunkt för annonsering i en registrerad annonsdatabas 

Enligt 2 § upphandlingsförordningen ska en upphandlande myndighet 
eller enhet skicka samtliga annonser om direktivstyrda upphandlingar till 
Europeiska unionens publikationsbyrå för publicering. Bestämmelsen 
genomför artiklarna 26.5, 49 och 50.1 i LOU-direktivet, artiklarna 44.4, 
69 och 70 i LUF-direktivet, artikel 30.2 LUFS-direktivet5 samt artikel 31.1 
i LUK-direktivet.  

Enligt 9 § upphandlingsförordningen får innehållet i en annons enligt 
lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjnings-
sektorerna och lagen om upphandling av koncessioner inte offentliggöras 
av den upphandlande myndigheten eller enheten på egen hand innan det 
har publicerats av publikationsbyrån. Myndigheten eller enheten får dock 
offentliggöra innehållet, om den inte inom 48 timmar från det att publik-
ationsbyrån bekräftade att annonsen tagits emot har fått någon under-
rättelse från publikationsbyrån om att publicering har skett. För annonser 
enligt lagen om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet gäller 
endast att innehållet i annonsen inte får offentliggöras innan det har skick-
ats till publikationsbyrån.  

En annons som har skickats till publikationsbyrån publiceras av Euro-
peiska kommissionen i TED. Från och med den 1 januari 2021 ska 
samtliga annonser även publiceras på nationell nivå i en registrerad 
annonsdatabas enligt lagen om upphandlingsstatistik. För att klargöra hur 
den nationella annonseringsskyldigheten förhåller sig till den EU-rättsliga, 
bör 9 § upphandlingsförordningen ändras så att det uttryckligen framgår 
att annonsering i en registrerad annonsdatabas inte får ske förrän annonsen 
har publicerats av, respektive skickats till, Europeiska unionens publik-
ationsbyrå.  

 

5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning 
av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster 
av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om 
ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG. 
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Innehållet i annonser som offentliggörs på nationell nivå 

Enligt 5 § upphandlingsförordningen ska innehållet i de annonser som 
publiceras i TED utformas i enlighet med standardformulären i kom-
missionens genomförandeförordning. Någon motsvarande bestämmelse 
om vad en direktivstyrd annons som publiceras i en registrerad annons-
databas ska innehålla finns inte. Enligt 10 § upphandlingsförordningen 
gäller dock att en annons som offentliggörs av den upphandlande myndig-
heten eller enheten på egen hand, inte får innehålla någon annan infor-
mation än den som har skickats till Europeiska unionens publikationsbyrå 
eller har publicerats på upphandlarprofilen. Bestämmelsen genomför 
artikel 52.2 i LOU-direktivet och motsvarande artiklar i övriga upphand-
lingsdirektiv.  

Mot bakgrund av den nationella skyldigheten att publicera alla annonser 
i en registrerad annonsdatabas, bör bestämmelsen i 10 § justeras så att det 
klart framgår vad en annons ska innehålla när den publiceras nationellt. I 
bestämmelsen bör därför uttryckligen anges att en annons som publiceras 
av en upphandlande myndighet eller enhet i en registrerad annonsdatabas 
eller offentliggörs nationellt på något annat sätt, ska innehålla samma in-
formation som har skickats till Europeiska unionens publikationsbyrå eller 
som har publicerats på upphandlarprofilen.  

Annonsering på upphandlarprofil 

Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse den 25 januari 
2019 ifrågasatt om bestämmelserna om nationellt offentliggörande i 33.4 
LUK-direktivet har genomförts korrekt i svensk rätt (se avsnitt 2). Kom-
missionen hänvisar i detta sammanhang särskilt till 4 § upphandlingsför-
ordningen. Enligt bestämmelsen i paragrafen finns en möjlighet för upp-
handlande myndigheter och enheter att publicera vissa förhandsannonser 
direkt på nationell nivå på myndighetens eller enhetens upphandlarprofil. 
Med upphandlarprofil avses enligt 3 § upphandlingsförordningen, en 
sammanställning av uppgifter som är tillgängliga på internet och som 
innehåller information om den upphandlande myndigheten eller enheten 
och dess upphandlingar. Tillsammans med 10 § upphandlingsförord-
ningen genomför bestämmelserna i 3 och 4 §§ samma förordning artikel 
48.1 och 52.2 och 3 LOU-direktivet samt motsvarande artiklar i LUF-
direktivet och LUFS-direktivet. Annonser enligt lagen om upphandling av 
koncessioner omfattas dock inte av 4 § upphandlingsförordningen, efter-
som någon möjlighet att förhandsannonsera direkt på upphandlarprofil 
inte finns enligt LUK-direktivet (jfr artiklarna 31–33 i LUK-direktivet). 
Tidpunkten för ett nationellt offentliggörande av annonser enligt lagen om 
upphandling av koncessioner regleras i stället i 9 § upphandlingsför-
ordningen.  

Kommissionens underrättelse indikerar emellertid att förhållandet 
mellan bestämmelsen om annonsering på upphandlarprofil i 4 § upphand-
lingsförordningen och bestämmelsen om tidpunkten för nationella offent-
liggöranden i 9 § samma förordning är otydligt. Det finns inte heller någon 
bestämmelse i direktiven eller i upphandlingsförordningen om vid vilken 
tidpunkt innehållet i en förhandsannons enligt 4 § upphandlingsförord-
ningen får offentliggöras i andra nationella forum efter det att publicering 
har skett på upphandlarprofilen. Mot denna bakgrund finns det behov av 
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 förtydliganden och kompletteringar av den befintliga regleringen av 
offentliggörande av direktivstyrda annonser på nationell nivå.  

Ett sätt att skapa större tydlighet kring förfarandet för annonsering på 
upphandlarprofil är att samla de regler som endast rör denna typ av 
annonsering i en paragraf. Bestämmelsen i 10 § andra stycket upphand-
lingsförordningen, om att förhandsannonsen ska innehålla uppgift om 
vilken dag meddelandet om publiceringen skickades till publikations-
byrån, bör därför flyttas till 4 § samma förordning.  

Mot bakgrund av den nya skyldigheten att annonsera förhandsannonser 
i registrerade annonsdatabaser, bör det även klargöras vid vilken tidpunkt 
detta tidigast får ske. En ny bestämmelse bör därför tas in i upphandlings-
förordningen som anger att innehållet i en förhandsannons enligt 4 § 
samma förordning inte får offentliggöras nationellt i något annat forum, 
innan den har publicerats på upphandlarprofilen. Kriterierna för att ett visst 
forum ska anses vara en upphandlarprofil i upphandlingsdirektivens men-
ing är relativt få och enkla att uppfylla. En upphandlarprofil kan vara något 
som tillhandahålls genom den registrerade annonsdatabasen. Någon särs-
kild bestämmelse som klargör detta behövs dock inte.  

Sammantaget bedöms ovanstående ändringar bidra både till tydligare 
regler om förhandsannonsering på en upphandlarprofil och till att klargöra 
förhållandet mellan bestämmelserna om sådan annonsering och den 
nationella skyldigheten att publicera förhandsannonser i en registrerad an-
nonsdatabas. 

Upplysningsbestämmelsen i 2 § tredje stycket bör utgå 

Enligt 2 § första och andra styckena upphandlingsförordningen ska en upp-
handlande myndighet eller enhet skicka samtliga annonser om direktiv-
styrda upphandlingar till Europeiska unionens publikationsbyrå för pub-
licering. I tredje stycket finns en bestämmelse om att den upphandlande 
myndigheten eller enheten dessutom får offentliggöra upphandlingen på 
något annat sätt under förutsättning att 6, 9 och 10 §§ upphandlingsförord-
ningen följs. Bestämmelsen är en ren upplysningsbestämmelse och har 
inte någon självständig materiell betydelse vid tillämpningen av förord-
ningen.  

När ändringarna i upphandlingslagarna träder i kraft den 1 januari 2021 
kommer det framgå direkt av lag att annonsering även ska göras i regist-
rerade annonsdatabaser. Denna nya reglering bör, tillsammans med de för-
tydliganden av 9 och 10 §§ upphandlingsförordningen som föreslås ovan, 
vara tillräcklig för att det inte ska råda någon tvekan om att nationella 
offentliggöranden är tillåtna, under förutsättning att bestämmelserna om 
offentliggörande på nationell nivå följs. Mot denna bakgrund, och då 
någon motsvarande upplysning inte finns i bestämmelsen om annonsering 
på upphandlarprofil i 4 § upphandlingsförordningen, bör regleringen i 2 § 
tredje stycket upphandlingsförordningen utgå.     
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5 Nationell annonsering av upphandlingar 
av kollektivtrafik 

Förslag: Skyldigheten att i en registrerad annonsdatabas publicera 
sådana annonser som avses i artikel 7.2 och 7.3 i EU:s kollektivtrafik-
förordning ska regleras i förordningen om kollektivtrafik.  

Vissa följdändringar med anledning av det nya regelverket om stati-
stik på upphandlingsområdet ska göras i bestämmelserna om viss 
annonsering enligt lagen om upphandling av koncessioner i samma 
förordning. 

Skälen för förslaget 

Särskilda bestämmelser om upphandling av kollektivtrafik 

Upphandling av kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten 
samt tjänstekoncessioner för kollektivtrafik är undantagen förfarandet i 
både lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna. Vid tilldelning av sådana avtal tillämpas i stället 
EU:s kollektivtrafikförordning6 samt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik 
som i sin tur hänvisar till förfarandet i lagen om upphandling av konces-
sioner. I fråga om annonsering av upphandlingar av kollektivtrafik tilläm- 
pas 8 kap. LUK, som kompletteras av bestämmelser i förordningen om 
kollektivtrafik. I EU:s kollektivtrafikförordning finns även bestämmelser 
om offentliggörande av planerade upphandlingar och av uppgifter om 
direkttilldelade avtal i vissa fall. 

Annonsering i registrerade annonsdatabaser 

I propositionen Statistik på upphandlingsområdet föreslogs att annonser 
enligt EU:s kollektivtrafikförordning och lagen om kollektivtrafik ska 
publiceras i en registrerad annonsdatabas (prop. 2018/19:142 s. 27). För 
sådana upphandlingar som ska konkurrensutsättas enligt artikel 5.3 EU:s 
kollektivtrafikförordning, följer denna skyldighet direkt av hänvisningen i 
4 a kap. 6 § lagen om kollektivtrafik till 8 kap. 7 § och 14 kap. 15 § LUK. 
Det finns därför inget behov av att, såsom föreslogs i promemorian 
Statistik på upphandlingsområdet, föra in en bestämmelse om sådan an-
nonsering i förordningen om kollektivtrafik (Ds 2017:30, s. 26). För att 
underlätta tillämpningen föreslås i stället att en upplysning om de nya 
annonseringsreglerna, tas in i 12 § andra stycket förordningen om kollek-
tivtrafik.  

När det gäller sådan annonsering som ska ske enligt artikel 7.2 och 7.3 
EU:s kollektivtrafikförordning saknas för närvarande nationella bestäm-
melser om annonsering i registrerade annonsdatabaser. I enlighet med vad 
som föreslogs i den ovan nämnda promemorian (Ds 2017:30 s. 26) bör en 
bestämmelse som reglerar denna skyldighet placeras i förordningen om 
kollektivtrafik.  
 

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om 
kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 
1191/69 och (EEG) nr 1107/70. 
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 Följdändringar i bestämmelserna om annonsering på nationell nivå 

I 4 a kap. 6 § lagen om kollektivtrafik anges vilka bestämmelser i lagen 
om upphandling av koncessioner som ska tillämpas vid konkurrensutsätt-
ning enligt artikel 5.3 EU:s kollektivtrafikförordning. Hänvisningen till 
lagen om upphandling av koncessioner omfattar dock inte bemyndig-
andena i 8 kap. 8 § och 14 kap. 9 § LUK för regeringen att meddela före-
skrifter om annonsernas innehåll och offentliggörande. Bestämmelserna i 
2 och 8–10 §§ upphandlingsförordningen gäller således inte för annonser 
om upphandlingar enligt lagen om kollektivtrafik. Motsvarande reglering 
finns i stället i 12–15 §§ förordningen om kollektivtrafik. Bestämmelserna 
i de båda förordningarna är i princip likalydande. I likhet med vad som 
gäller för annonser enligt de fyra upphandlingslagarna, ska även annonser 
enligt lagen om kollektivtrafik skickas för publicering till Europeiska 
unionens publikationsbyrå. Innehållet i sådana annonser får inte offentlig-
göras på nationell nivå innan annonsen har skickats till publikationsbyrån. 
Inte heller får annonser som publiceras nationellt innehålla någon annan 
information än den som har skickats till publikationsbyrån. 

För att klargöra förhållandet mellan den nationella skyldigheten att an-
nonsera i en registrerad annonsdatabas och den unionsrättsliga skyldig-
heten att skicka annonsen för publicering genom Europeiska unionens 
publikationsbyrå, föreslås att 14 och 15 §§ förordningen om kollektiv-
trafik ges samma utformning som 9 och 10 §§ upphandlingsförordningen 
(se avsnitt 4).     
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6 Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser 

Förslag: Samtliga författningsändringar ska träda i kraft den 1 januari 
2021.  

Bedömning: Det behövs inga övergångsbestämmelser. 
 

Skälen för förslaget och bedömningen: Bestämmelserna i upphand-
lingslagarna om skyldigheten att annonsera i en registrerad annonsdatabas 
och om obligatorisk efterannonsering träder i kraft den 1 januari 2021. 
Eftersom samtliga förslag till ändringar i upphandlingsförordningen utgör 
kompletterande bestämmelser eller följdändringar till ovannämnda lag-
ändringar, bör de träda i kraft vid samma tidpunkt. Detsamma gäller för-
slaget till ändringar i förordningen om kollektivtrafik.  

Flertalet av förslagen till ändringar i upphandlingsförordningen utgör 
kompletteringar till bestämmelserna i upphandlingslagarna om skyldig-
heten att annonsera i en registrerad annonsdatabas. Det bedömdes inte 
finnas behov av några övergångsbestämmelser till den senare regleringen 
(prop. 2018/19:142 s. 41 f). Det bedöms därför inte finnas behov av några 
övergångsbestämmelser till de kompletterande bestämmelserna i upp-
handlingsförordningen och i förordningen om kollektivtrafik. Övriga före-
slagna ändringar är av redaktionell karaktär eller avser upplysningsbe-
stämmelser. Inte heller för dessa finns behov av övergångsbestämmelser. 
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 7 Konsekvenser 

En bedömning av konsekvenserna av ett utökat innehåll i annonser på det 
icke direktivstyrda området, skyldigheten att annonsera alla upphandlingar 
i registrerade annonsdatabaser och kravet på obligatorisk efterannonsering 
redovisades i propositionen Statistik på upphandlingsområdet (prop. 
2018/19:142 s. 42–50). Förslagen i denna promemoria utgör till största 
delen mindre kompletteringar, följdändringar och förtydliganden av de 
ovan nämnda förslagen. Den konsekvensbedömning som gjordes i prop-
ositionen är därför relevant även för majoriteten av de nu aktuella för-
slagen.  

Förslaget om annonsernas närmare innehåll är dock nytt, varför en 
kompletterande konsekvensbedömning bör göras i denna del. Utgångs-
punkten för detta förslag är att innehållet i annonserna på det icke direktiv-
styrda området ska motsvara innehållet i annonserna på det direktivstyrda 
området. Genom att samma uppgifter annonseras i samtliga upphandlingar 
möjliggörs jämförelser mellan samtliga offentliga upphandlingar på den 
svenska marknaden. Detta kan i sin tur ge förbättrade möjligheter till strat-
egisk styrning och uppföljning för regeringen. Förslaget bedöms även 
främja forskningen på upphandlingsområdet och samhällsdebatten om 
offentlig upphandling. För Konkurrensverket och Upphandlingsmyndig-
heten bedöms förslaget leda till mer välgrundade beslut samt bättre 
allokering av resurser och tillsyn. Eventuella merkostnader till följd av 
förslaget bedöms rymmas inom myndigheternas befintliga ramar (jfr be-
dömningen i samma prop. s. 42, 43 och 50).  

För de upphandlande myndigheterna och enheterna bedöms förslagen 
om annonsernas innehåll bl.a. förbättra förutsättningarna för att lämna full-
ständiga och korrekta uppgifter i annonserna. Som konstateras i den ovan 
nämnda propositionen kan dock kravet på att annonserna ska innehålla fler 
uppgifter än tidigare medföra en ökad administrativ börda. En stor del av 
de uppgifter som ska anges i efterannonserna är dock redan obligatoriska 
att ange i kontraktet, tilldelningsbeslutet, en individuell rapport eller i 
något annat upphandlingsdokument. Det rör sig således i denna del om 
uppgifter som redan finns tillgängliga. Vidare kommer den administrativa 
bördan sannolikt att minska i takt med att den upphandlande myndigheten 
eller enheten etablerar rutiner och bygger upp sin kompetens på området. 
Upphandlingsmyndigheten kommer även att kunna bidra med stöd. För-
slagets ekonomiska konsekvenser bedöms därmed bli försumbara för de 
upphandlande myndigheterna och enheterna (jfr bedömningen i samma 
prop. s. 45).  

För att en annonsdatabas ska bli registrerad enligt lagen om upphand-
lingsstatistik måste den ha funktioner som möjliggör för den upphandlande 
myndigheten eller enheten att fullgöra sina skyldigheter i fråga om bl.a. 
annonsernas innehåll. Förslaget om att annonserna ska innehålla fler och 
nya uppgifter medför därför krav på annonsdatabasens funktioner. Sam-
tidigt ger fullständiga och enhetligt utformade annonser större möjligheter 
för annonsdatabasföretagen att erbjuda olika sök- och bevakningstjänster. 
Detta gynnar även leverantörerna på så sätt att deras möjligheter att hitta 
intressanta upphandlingar ökar. Förslaget bedöms således få övervägande 
positiva effekter för både annonsdatasföretagen och leverantörerna.  
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Förslaget om annonsernas innehåll bedöms vara förenligt med EU-
rätten. Förslaget bedöms inte medföra några effekter för sysselsättningen. 
Förslaget bedöms inte heller påverka miljön eller samhället i övrigt.  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
datum 
 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Mikael Ehrs 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Belysning längs med V829 

Trafikverket kommer att påbörja en större restaurering av väg 829 i år. 
I vägplanen som ska vinna laga kraft inom kort så kommer tyvärr den be-
fintliga belysningen att rivas av trafikverket då den inte uppfyller de krav 
som ställs i dag. 
 
Trafikverket har inkommit med tre olika alternativ gällande vägbelys-
ningen.   
 
Alternativ 1: 
Trafikverket bekostar projektering av belysningen och kommunen bekos-
tar byggnationen av ny belysning. Befintliga armaturer, belysningscen-
traler och abonnemang återanvänds men nya eftergivliga stolpar och 
fundament sätts upp. Även ny kabel grävs ner till belysningen. Trafikver-
kets kalkyl för detta alternativ innebär en investeringskostnad på ca 1,7 
mkr.  
 
Alternativ 2: 
Trafikverket river befintlig belysning och kommunen eller annan aktör 
projekterar och bygger belysningen när vägprojektet är färdigställt. Kost-
naden beräknas till ca 3,4 mkr. 
 
Alternativ 3: 
Trafikverket river befintlig belysning och bygger vägen. 
 
Kalkylerna i alternativ 1 och 2 baseras på att belysningen behålls på en 
sträcka av 3,2 kilometer bestående av 100 ljuspunkter och är godkänd en-
ligt trafikverkets föreskrifter.  
 
 
Initierare 
Mikael Ehrs 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
datum 
 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Mikael Ehrs 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Förslag till beslut och motivering 

Teknik och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen anslår 1,7 
mkr i investeringsbudget för 2021 för vägbelysning efter väg 829 enligt al-
ternativ 1. Eftersom vägplanen ska vinna laga kraft inom kort måste be-
slut om investeringen fattas snarast. 
Detta är ett fördelaktigt pris för Strömsunds kommun för att behålla en 
bra belysning i byarna längs med väg 829.  
En förutsättning för att denna kalkyl gäller är att vägbelysningen sätts 
upp då trafikverkets entreprenörer är på plats vilket planeras 2021. 
 
Konsekvens av icke-beslut 
Vägbelysningen längs väg 829 kommer att tas bort. 
 
Bilagor 
Karta  
 
 

Underskrift 

 
Mikael Ehrs 

            Ansvarig Gatu- och markenheten 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
30 mars 2020 

 

Diarienummer. 2020.126 

Epidemi- och pandemiplan för Strömsunds kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens epidemi- och pandemiplan är ett styrande dokument inför och un-
der en epidemi eller pandemi. Planen är ett stöd i hanteringen, med fokus på 
kommunens olika ansvarsområden, roller och uppgifter samt samverkan med 
Region Jämtland Härjedalen.  

Målet med kommunens epidemi- och pandemiarbete är att: 

• Skydda människors liv och hälsa. 

• Upprätthålla våra samhällsviktiga verksamheter på en acceptabel 
nivå. 

Kommunen har i sin risk- och sårbarhetsanalys bedömt konsekvenserna av epi-
demier och pandemier som mycket allvarliga. Särskilt nya virus kan orsaka stora 
konsekvenser, eftersom få människor har immunitet och därmed kan sprid-
ningen gå fort och sjukligheten i samhället bli hög.  

Planen redogör för troliga konsekvenser och planeringsförutsättningar samt 
klargör roller och ansvarsområden för olika verksamheter och funktioner. Pla-
nen delas in i de pandemiska faser som Världshälsoorganisationen, WHO, an-
vänder för att tydliggöra kommunens hantering inför, under och efter en pan-
demi.  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslås anta Epidemi- och pandemiplan för Strömsunds 
kommun.  

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 
Teknik- och Serviceförvaltningen, Nina Ström, säkerhetssamordnare.  
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Förkortningar 

BKU Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
FUF Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
ISF Inriktnings- och samordningsfunktion 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
NVF Närvård Frostviken  
NÄVA Närvårdsavdelningen 
SoL Socialtjänstlagen 
TiB Tjänsteperson i Beredskap 
TSF Teknik- och Serviceförvaltningen 
VSF Vård- och socialförvaltningen 
WHO Världshälsoorganisationen 
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1. Inledning 

När en smittsam sjukdom på kort tid drabbar många människor i ett 
land uppstår en epidemi. Orsaken till epidemier är mest troligt influ-
ensa eller mag-tarminfektioner som sprids genom mat eller dricksvat-
ten och kan uppstå mycket snabbt. En pandemi är en världsomspän-
nande epidemi orsakad av en ny typ av virus. Både epidemier och pan-
demier kan få stora konsekvenser för samhället.  

Kommunens epidemi- och pandemiplan är ett styrande dokument inför 
och under en epidemi eller pandemi. Grundläggande principer i kom-
munens krishantering är: 

• Ansvar: den som har ansvar för en verksamhet i normala situat-
ioner har motsvarande ansvar vid störningar i samhället.  

• Närhet: samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av 
de som är närmast berörda och ansvariga.  

• Likhet: aktörer ska inte göra större förändringar i organisat-
ionen än vad situationen kräver.  

• Geografiskt områdesansvar: kommunen ska ge aktörer som 
har samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska 
område möjlighet att samverka. Vi ska ta initiativ till att ta fram 
en samlad lägesbild och samordna information till allmänheten.  

1.3 Syfte 

Planen är ett stöd i hanteringen av en epidemi eller en pandemi, med 
fokus på kommunens olika ansvarsområden, roller och uppgifter samt 
samverkan med Region Jämtland Härjedalen.  
 
1.4 Mål 

Målet med kommunens epidemi- och pandemiarbete är att: 
• Skydda människors liv och hälsa. 
• Upprätthålla våra samhällsviktiga verksamheter på en accepta-

bel nivå. 
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1.5 Konsekvenser 

Kommunen har i sin risk- och sårbarhetsanalys bedömt konsekven-
serna av epidemier och pandemier som mycket allvarliga. Särskilt nya 
virus kan orsaka stora konsekvenser, eftersom få människor har immu-
nitet och därmed kan spridningen gå fort och sjukligheten i samhället 
bli hög.  
 
Troliga konsekvenser:   

• Komplext och långdraget händelseförlopp med successiva vågor. 
• Spridning över ett stort geografiskt område, vilket försvårar om-

fördelning av resurser.  
• En stor andel av befolkningen kan drabbas. 
• Dödsfall kan inträffa, varierar med typ av smitta. 
• Samhällsviktiga verksamheter belastas, särskilt sjukvård, vård 

och omsorg, men även skola, vatten- och livsmedelsförsörjning, 
transporter med flera. 

 
1.6 Planeringsförutsättningar 

Det går inte att med säkerhet fastställa hur lång förberedelsetid vi har 
innan en epidemi eller pandemi upptäcks i kommunen. Vi kan inte på 
förhand veta var eller när smittan uppstår. Det är därför viktigt med 
omvärldsbevakning och flexibilitet i de åtgärder som vidtas.  

 
Befolkningen i Strömsunds kommun uppgick 2018 till 11 703 personer. 
Medelåldern är något högre än rikssnittet, 46,7 år mot 41,2 år i Sverige i 

Figur 1: Befolkning i Strömsunds kommun 2018, fördelad på ålder och kön. 
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stort. Många av kommunens invånare är i 50–70-årsåldern och befolk-
ningsstrukturen visar på en åldrande befolkning. Äldre kan tillhöra 
riskgruppen för pandemier, men kan även ha bättre motståndskraft än 
yngre, på grund av att de kommit i kontakt med liknande virus tidi-
gare. Vid helt nya virus ökar sårbarheten.  
 
Förutsättningar: 

• En stor del av kommunens personal kan vara sjuka samtidigt. 
• Cirka 10-20 procent av befolkningen beräknas vara sjuka samti-

digt under de två första veckorna. Under vecka tre och fyra kan 
20-40 procent av befolkningen vara sjuka. Toppen nås efter tre 
veckor. Därefter avklingar insjuknandeantalet under tre måna-
der, varefter enstaka fall uppträder sporadiskt.1 Observera att 
planeringsförutsättningarna kan förändras med olika typer av 
virus.  

• En andra våg av en pandemi kan bryta ut flera månader efter 
den första.   

• Effekten av och tillgång till antivirala medel bedöms vara be-
gränsad och ska heller inte överförskrivas på grund av risk för 
resistensutveckling.  

• Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen bedömer och rekom-
menderar vaccin och antivirala läkemedel utifrån varje pande-
misk influensa. På förhand gjord prioritering:  

o Riskgrupper (äldre, gravida, små barn, kroniskt sjuka) 
o Vårdpersonal (inklusive legitimerad personal) med pati-

entnära arbete 
 

                                                 
1 Fakta från tidigare planeringsunderlag från 2009, som baseras på slutsatser från tidi-
gare pandemier och underlag från European Centre for Disease Prevention and Con-
trol, ECDC, och WHO.  
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2. Pandemins olika faser 

 
Globalt och i Sverige används Världshälsoorganisationens, WHO, faser 
i arbetet inför, under och efter en pandemi. Bedömningen görs på glo-
bal nivå och vi behöver även bevaka Folkhälsomyndighetens riskbe-
dömningar för att få en nationell bedömning.  
 
Aktiveringsfasen inleds när spridningen av ett virus med pandemisk 
potential har identifierats bland människor. Om viruset får global 
spridning övergår det till en pandemisk fas. Övergångsfasen inleds när 
globala eller regionala riskbedömningar fastställer att åtgärderna mot 
den pandemiska influensan kan börja trappas ner. Den interpande-
miska fasen är tiden mellan pandemier.  
 

3. Åtgärder 

Fas 1: Interpandemisk fas 

Kommunen utför omvärldsbevakning, håller planer och rutiner uppda-
terade, övar vår krisledningsorganisation och samverkar med andra 
samhällsviktiga aktörer.  

 
Fas 2: Aktiveringsfas 

När vi har fått information om risk för epidemi eller pandemi genom 
omvärldsbevakning alternativt från nationell eller regional myndighet 
inleder vi arbetet i aktiveringsfasen.  

Figur 1: Indelning av pandemins olika faser. Källa Pandemiberedskap, hur vi förbereder oss - ett 
kunskapsunderlag, Folkhälsomyndigheten. 
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Åtgärd/aktivitet Ansvarig Medverkar 
Bedriv omvärldsbevakning 
Upprätta lägesbild 
Delta i regionala samverkanskonferenser 

TiB Säkerhetssamordnare 

Sammankalla koncernledningen för av-
stämning 

Kommundirek-
tör 

Säkerhetssamordnare 

Informera allmänheten och kommunens 
personal 

Kommunikatör Säkerhetssamordnare 

Samverka med hälso- och sjukvården i 
Region Jämtland Härjedalen.  
Upprätta kontakt med smittskyddsläkare 

MAS Lokala samverkans-
gruppen kommunen 
och Regionen.  
Säkerhetssamordnare 

Skärp hygienen i kommunens verksam-
heter 

• Handhygien 
• Hur var och en kan skydda sig 

mot smitta 

Respektive för-
valtningschef, 
vd och motsva-
rande 

Verksamhetschefer 
Enhetschefer 

 

Fas 3: Pandemisk fas 

WHO meddelar att den pågående smittspridningen utgör en pandemi.  
 

Åtgärd/aktivitet Ansvarig Medverkar 
Starta krisledningsorganisationen 

• Samordna kommunens hantering 
• Samordna kommunikationsinsat-

ser 
• Delta i samverkanskonferenser 
• Informera krisledningsnämndens 

ordförande 
• Starta vid behov inriktnings- och 

samordningsfunktion, ISF 
• Bered kommunövergripande åt-

gärder för beslut 

Kommundirek-
tör 

TiB, säkerhetssam-
ordnare, samtliga 
funktioner som ingår 
i kommunens kris-
ledningsorganisation 

Överväg begränsning eller stängning av 
evenemang 

Krislednings-
grupp 

Ansvariga för evene-
mangen 

Följ direktiv från ansvariga myndigheter, 
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, 

Krislednings-
grupp 

Samtliga 
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Regionens hälso- och sjukvårdsverksam-
het om: 

• Hygienrutiner vid omhänderta-
gande av person med miss-
tänkt/verifierad infektion med 
nytt influensavirus 

• Övrig handläggning 
Planera för verksamhetsreducering och 
omprioriteringar i varje verksamhet, prio 
samhällsviktig verksamhet 

Förvaltnings-
chefer, motsva-
rande, vd 

 

Upprätta listor över vilka funktioner som 
ska prioriteras för erbjudande om eventu-
ell vaccinering.  
 
Personal i patientnära arbete inom VSF 
och NVF ska prioriteras i tidigt skede.  

Förvaltnings-
chefer, motsva-
rande, vd, av-
delningschefer 

 

Genomför eventuell vaccinering Verksamhets-
chef HSL 

Legitimerad HSL-
personal  
 

Erbjud krisledningsnämnden och krisled-
ningsgruppen antivirala medel. De ska 
tas enligt ordination från läkare.  

Krislednings-
grupp 

Regionens hälso- och 
sjukvård 
Legitimerad HSL-
personal 

Se över och planera för rekrytering och 
förstärkning av bemanningen.  
 
Personal inom berörda områden kan 
komma att omdisponeras till andra upp-
gifter. 

Förvaltnings-
chefer, motsva-
rande, vd, av-
delningschefer 

Underställda chefer 

Sprid instruktioner om förebyggande av 
smittspridning, om basal hygien, hygien-
rutiner, desinfektion och skyddsutrust-
ning till personal inom förvaltningarna. 
 
 

Verksamhets-
chef HSL 

MAS 
Förvaltningschefer, 
motsvarande, vd, av-
delningschefer, reg-
ionen hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet, 
krisledningsgruppen 

Lämplig skyddsutrustning och material 
levereras från regionens förrådsenhet, 
upphandlade leverantörer. 

Chef hemsjuk-
vård 
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Upprätta kontakt med begravningsentre-
prenörer för förberedelser att ta hand om 
eventuellt ökat antal döda.  

Krislednings-
grupp 

Svenska Kyrkan 
Begravningsentrepre-
nörer 
Förvaltningschef, 
motsvarande, vd, av-
delningschefer, MAS, 
primärvården.  

 
Förvaltningsspecifikt 
 

Åtgärd/aktivitet Ansvar Medverkar 
Vidta förberedelser för särskilda 
städrutiner vid pandemisk influ-
ensa 

Chef lokalvården, 
TSF 

 

Vidta förberedelser för att upprätt-
hålla livsmedelsproduktionen till 
kommunens verksamheter.  

Chef Kostenheten, 
TSF 

 

Upprätta planer på hur skolorna 
ska bedrivas vid hög sjukfrånvaro 
bland elever och personal. Överväg 
skolstängning.  

Chef BKU 
Chef FUF 

Rektorer 
Förskolechefer 

Se över försörjning av läkemedel Verksamhetschef 
HSL 

Legitimerad HSL-
personal 
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NÄVA 
Närvårdsavdelningen, NÄVA, finns i Strömsund och är en avtalssam-
verkan om kommunal korttidsvård och slutenvårdsplatser i primärvård 
mellan Strömsunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. Avdel-
ningen har 17 vårdplatser och tillgodoser behov av omvårdnad, hälso- 
och sjukvård samt rehabilitering. Primärvården har åtta platser och in-
läggning beslutas av distriktsläkare. Kommunen har nio platser och be-
slut om inläggning fattas av biståndshandläggare i enlighet med Social-
tjänstlagen, SoL.  
 

Åtgärd/aktivitet Ansvar Medverkar 
Omfördela personer som inte är 
epidemi- eller pandemiinfekterade. 
Sker från korttidsplats på NÄVA till 
lokala resurser inom VSF och NVF. 

NÄVA VSF 

Samplanering Chef biståndsen-
heten, chef VSF, När-
vårdschef, enhets-
chef NÄVA 

 

Använd regionens åtta platser för 
epidemi/pandemifall 

Regionen Enhetschef NÄVA 

Ta hem utskrivningsklara patienter 
från slutenvård för att avlasta Reg-
ionens specialistvård. Kommunala 
korttidsplatser vid NÄVA nyttjas 
på sedvanligt sätt av kommunens 
biståndshandläggare, som beslutar 
om korttidsplats. Platserna avskiljs 
från sjukfall på regionens platser.  

Biståndshandläggare  Regionen 
Enhetschef NÄVA 

 
 
Fas 4: Övergångsfas 

Hanteringen av pandemin avslutas och ska utvärderas. Viss bevakning 
av situationen ska fortgå, görs enligt fas 2: aktiveringsfas med främsta 
fokus på omvärldsbevakning. Övergångsfasen övergår därefter i inter-
pandemisk fas.  
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
31 mars 2020 

 

Diarienummer. 2020.127  

Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds utvecklingsbolag AB  

Beskrivning av ärendet 

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunallagen) 
har kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagstyrningsrapport 
Strömsunds utvecklingsbolag AB. 

 Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar till fullmäktige utan för-
slag till åtgärder. 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 
Kommunledningsförvaltningen, Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller. 

Bilagor 

Bolagsstyrningsrapport 2019 Strömsunds utvecklingsbolag AB 
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Bolagsstyrningsrapport 2019 
 

Strömsunds utvecklingsbolag AB 
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1. Inledning 
Bolagsstyrningsrapport avseende Strömsunds utvecklingsbolag AB, 556241-
6726, för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. 

2. Ägarstyrning och ändamål 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja näringsliv, sysselsättning 
och utveckling inom Strömsunds kommun. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Strömsunds kommun 
verka för näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder. Bolaget ska 
även arbeta för en strategisk utveckling av kommunens besöksnäring samt 
arbeta för en ökad branschbredd genom nyetablerade företag/verksamheter. 

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och en resurs inom den 
kommunala koncernen. 

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och en resurs inom den 
kommunala koncernen. 

Förutom lag och annan författning regleras bolagets verksamhet genom: 

• Bolagsordning. 
• Ägardirektiv. 
• Avtal mellan kommunen och bolaget. 
• Tillämpliga delar av kommunens styrande dokument 

 

3. Uppfyllelse av bolagsordning och ägardirektiv 
Bolagets huvuduppgift är att stödja utvecklingen av befintligt näringsliv samt 
stimulera till nyföretagande samt landsbygdsutveckling i kommunen. Bolaget 
ska därutöver bistå vid nyetableringar. 

Verksamhetskrav och mål Utfall 2019 
Bolaget ska erbjuda kontakter och tjänster till 
kommunens näringsliv. 

Suab erbjuder via nyhetsbrev, Facebook och 
företagsbesök kontinuerligt olika tjänster 
och utbildningar till kommunens 
näringsliv. 

Bolaget ska främja samverkan mellan företag 
och informera om efterfrågad utbildning. 

Suab samverkar med bland annat 
Företagarna, Turistföretagen och 
Köpmannaföreningen och tar fram 
efterfrågade utbildningar exempelvis i 
digital marknadsföring för handeln och 
Kurbits för små turistföretagare. 
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Verksamhetskrav och mål Utfall 2019 
Bolaget ska bistå i marknadsföringen av 
kommunens näringsliv 

Via initiativet Heja Strömsund marknads-
förs kommunen som plats att leva och bo i 
och kommunens näringsliv med många bra 
arbetsgivare som medverkar.  

Bolaget ska stödja besöksnäringen i dess 
utveckling genom att bidra till ökat antal 
aktörer och förbättrat samarbete. 

Suab är sammanhållande för flera 
samverkansforum bland annat runt fiske i 
kommunen och aktiviteter längs 
vildmarksvägen. Suab sitter i styrelsen för 
Jämtland Härjedalen Turism. 

Bolaget ska stärka kommunen som attraktiv 
etableringsort för företag. 

Suab medverkar aktivt vid investerings- 
och etableringsprocesser. Suab har 
medverkat till Regionens beslutade 
investeringsstöd på cirka 14 miljoner 
kronor.  Beslut att anlägga ny industrimark 
har tagits. 

 

 

 

4. Styrelsen och verkställande direktörens arbete 
Styrelsen har under den aktuella perioden bestått av fem ordinarie ledamöter 
och sex ersättare. Samtliga ledamöter utses av kommunfullmäktige i 
Strömsunds kommun. VD har under året informerat KS om verksamheten. 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
31 mars 2020 

 

Diarienummer. 2020.128 

Bolagsstyrningsrapport för Jämtlands värme AB  

Beskrivning av ärendet 

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunallagen) 
har kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagstyrningsrapport Jämt-
lands värme AB. 

 Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar till fullmäktige utan för-
slag till åtgärder. 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 
Kommunledningsförvaltningen, Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller. 

Bilagor 

Bolagsstyrningsrapport 2019 Jämtlands värme AB. 
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Bolagsstyrningsrapport 2019 
 

Jämtlandsvärme AB 
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1. Inledning 
Bolagsstyrningsrapport avseende Jämtlandsvärme AB, 556220-1615, för 
perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. 

 

2. Ägarstyrning och ändamål 
Jämtlandsvärme AB är Strömsunds kommuns helägda bolag för produktion 
och distribution av fjärrvärme. Ändamålet med bolagets verksamhet är att 
främja produktion av hållbar fjärrvärme inom Strömsunds kommun. 
Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, distribuera och sälja fjärr-
värme, förvalta egna och arrenderade anläggningar, bedriva övrig därmed 
förenlig verksamhet, samt äga och förvalta fast och lös egendom. Bolagets 
styrning baseras förutom bolagsordning och ägardirektiv också av tillämpliga 
lagar och regler, i första hand aktiebolagslagen, kommunallagen samt 
fjärrvärmelagen (2008:263). 

 

3. Uppfyllelse av bolagsordning och ägardirektiv 
Verksamhetskrav och mål Utfall 2019 
Tillhandahålla värme till anslutna 
abonnenter på ett tillfredsställande sätt. 

Antalet driftstörningar som drabbat kund 
uppgick under 2018 till 3 stycken. 

Anpassa utrustning och bränslen för att 
sänka bolagets kostnader och minimera 
utsläpp till vatten och luft 

Andelen biobränsle i bolagets anläggningar 
var under 2019, 95,5 procent. Bolagets 
miljöarbete är inriktat på att minska 
miljöbelastningen genom att minska 
användningen av fossil olja och el. 

Bolaget ska bedriva verksamheten på 
affärsmässiga villkor och sträva efter en 
utveckling som ger förutsättningar för 
ekonomisk stabilitet. 

Resultatet efter finansiella poster var 2019,  
1 656 811kr.  

Bolaget ska konsolideras för att på egen 
hand klara normala investeringar. Större 
investeringar görs i samråd med ägarna. 

Soliditeten 2019 uppgick till 42,36 procent. 
Under de senaste sex åren har soliditeten 
ökat från 32,85 procent till dagens nivå. 

Bolaget ska verka för ett lägsta möjliga 
energipris för anslutna abonnenter samtidigt 
som en rimlig vinst uppnås. 

Priset för fjärrvärme var 2019 oförändrat för 
sjätte året i rad. Prisnivån i Strömsund 
ligger under såväl läns- som riksgenom-
snittet. 

Bolagets ägare ska erhålla en årlig 
avkastning på 17 procent av aktiekapitalet. 

Avkastning om 255 000kr är överförd till 
aktieägarna. 

 

Utöver ovanstående punkter ska bolaget även: 
• Förvalta och underhålla bolagets anläggningar. 
• Aktivt leda erforderlig utveckling och förbättring av bolagets verksamhet. 
• Aktivt marknadsföra sina tjänster för att vinna nya kunder. 
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4. Styrelsen och verkställande direktörens arbete 
Styrelsen har under den aktuella perioden bestått av fem ordinarie ledamöter 
och lika många ersättare. Samtliga ledamöter utses av kommunfullmäktige i 
Strömsunds kommun. 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
31 mars 2020 

 

Diarienummer. 2020.129 

Bolagsstyrningsrapport för Strömsunds hyresbostäder AB 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt (6 kap 9 § i kommunallagen) 
har kommunledningsförvaltningen upprättat en bolagstyrningsrapport 
Strömsunds hyresbostäder AB. 

 Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar till fullmäktige utan för-
slag till åtgärder. 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 
Kommunledningsförvaltningen, Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller. 

Bilagor 

Bolagsstyrningsrapport 2019 Strömsunds hyresbostäder AB 
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Bolagsstyrningsrapport 2019 
 

Strömsunds hyresbostäder AB 
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1. Inledning 
Bolagsstyrningsrapport avseende Strömsunds Hyresbostäder AB, 556121-
3496, för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. 

 

2. Ägarstyrning och ändamål 
Strömsunds hyresbostäder AB är Strömsunds kommuns helägda, allmän-
nyttiga bostadsbolag med ändamål att främja kommunens bostadsförsörjning. 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Strömsunds kommun 
förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter och tomträtter med 
huvudsakligen bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolagets 
styrning baseras förutom bolagsordning och ägardirektiv också av relevant 
lagstiftning samt tillämpliga delar av kommunens styrande dokument. 

 

3. Uppfyllelse av bolagsordning och ägardirektiv 
Verksamhetskrav och mål Utfall 2019 
Tillhandahålla goda bostäder till konkur-
renskraftiga hyror i välskötta fastigheter 
och bostadsområden. 

Snitthyran var 2019 cirka 900 kr per 
kvadratmeter och år. Enligt SCB var 
snitthyran iriket 1114 kr per kvadratmeter 
och år.  
Underhåll totalt inkl. projekt: ca 12,4 
miljoner kronor. 

Förvalta sitt bestånd effektivt och utveckla 
förvaltningsformer där hyresgästerna är 
delaktiga och tar aktivt ansvar för sin 
boendemiljö. 

Bolaget genomför årliga bomöten för 
samtliga hg samt boinflytandekommitté 2 
gånger per år. Hyresgästen kan göra egna 
tillval vad gäller standardhöjande åtgärder 
mot hyrestillägg. SHB mäter kontinuerligt 
kundnöjdheten. 

Anpassa boendeutbudet efter den variation 
av efterfrågan och behov som finns i 
kommunen. 

Andelen normalt underhållna lägenheter 
2019 (funktionsstyrt underhåll): 91,87 
procent, standardhöjda lägenheter: 8,13 
procent, nybyggda lägenheter: 1 procent. 

Verka för att bostadsbeståndet och bostads-
områden bidrar till en hållbar samhälls-
utveckling. 

Miljöaspekterna beaktas vid inköp och 
upphandling. Negativa konsekvenser på 
miljön bedöms och begränsas. 

Verka för minskad miljöpåverkan genom ett 
effektivt nyttjande av energi och natur-
resurser. 

SHB arbetar på med målet att bolagets totala 
energianvändning år 2022, ska ha minskat 
med 10 procent jämfört med 2017 års nivå. 
Minskning hittills 1,46 procent. 

Samverka inom kommunkoncernen i syfte 
att uppnå samordningsvinster. 

Bolaget genomför gemensamma 
upphandlingar tillsammans med 
kommunen. SHB ingår i koncern-
ledningsgruppen samt deltar i 
lokalstyrgrupp. SHB ingår i kommunens 
krisledningsorganisation 
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Bolaget ska tillhandahålla en rimlig del av 
socialnämndens behov av bostäder för 
särskilt utsatta grupper, samt verka för att 
personer med bostadssociala kontrakt via 
individ- och familjeomsorgen ska få 
möjlighet att få egna förstahandskontrakt 
när de uppfyller kraven för det 

Bolaget har en god samverkan med vård- 
och socialförvaltningen när det gäller detta. 

Bedriva verksamheten på affärsmässiga 
villkor och sträva efter en ekonomisk 
utveckling som ger förutsättningar för 
ekonomisk stabilitet. 

Bolagets resultat efter finansiella poster: 
3 239 510 kr, soliditet 40,1 procent. 
Genomsnittlig likviditet under året: 10,88 
procent av årlig intäkt. 

Samverka inom kommunkoncernen för att 
inom den åstadkomma synergieffekter och 
effektivitetsvinster. 

Se "samverka inom kommunkoncernen i 
syfte att uppnå samordningsvinster". 

Under femåriga beräkningsperioder genom-
snittligt generera en avkastning 
motsvarande två procent av totalt kapital 
per år. 

Avkastning 2,22 procent 

Årligen betala en borgensavgift till kom-
munen. Förändringar i storleken på avgiften 
för nästkommande år regleras i särskilt 
beslut av kommunfullmäktige senast under 
november 

Avgift 0,25 procent. 

Sträva efter en soliditet på minst 30 procent. Soliditet 40,1 procent. 
Återbetalning av villkorade 
aktieägartillskott påbörjas 2019 i den mån 
bolagsstyrelsen anser att likviditeten tillåter 
detta. 

Bolagsstyrelsen har inte fattat beslut om 
detta ännu. 

4. Styrelsen och verkställande direktörens arbete
Styrelsen har under den aktuella perioden bestått av sju ordinarie ledamöter 
och lika många ersättare. Samtliga ledamöter utses av kommunfullmäktige i 
Strömsunds kommun. Strömsunds hyresbostäder har under det gångna året 
informerat kommunfullmäktige om bolagets verksamhet den 13 november 
2019. 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
14 april 2020 

Diarienr 2020. 137 

Ansökan om bidrag till Bris region Nord 

Bris region Nord ansöker om 25 000 kronor av Strömsunds kommun. Bris, Bar-
nens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som 
varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som 
grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar 
beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där 
barnets rättigheter tillgodoses. 

Förslag till beslut  
1. Bris region Nord beviljas 25 000 kronor.  

 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 2020. 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 
Kommunledningsförvaltningen, Viktor Sjödin kanslisekreterare 

Bilagor 
Ansökan  
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
07 april 2020 

Diarienr 2020. 145 

Handlingsplan för Folkhälsorådet 2020 
Folkhälsoprogram för Strömsunds kommun antogs av kommunfullmäktige den 
15 november 2017, § 87. Utifrån de prioriterade områdena i folkhälsoprogram-
met kopplas en handlingsplan med åtgärder och aktiviteter för åren 2018-2020, 
som på olika sätt syftar till att främja folkhälsan i kommunen. 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen antar upprättad handlingsplan för Folkhälsorådet för 2020. 
Bilaga 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 
Kommunledningsförvaltningen, Inez Wiberg kanslisekreterare 

Bilagor 
Handlingsplan för folkhälsorådet 2020 

77



Strömsunds kommun   Handlingsplan/genomförandeplan 
Folkhälsorådet 2020   
   

Delaktighet och inflytande i samhället  
Inriktningsmål: Alla känner delaktighet och har inflytande över den egna livssituationen och i samhället 

Vad (Handlingsplan) Satsningar Hur (genomförandeplan) När  Ansvar  
Utveckla medborgardialogen i 
kommunen 

Deltagande i SKL tankesmedja 
E- panel i särskilda frågor 
Skapa olika sätt att i varje frågan fånga bredden i möten in till dialoger 

Löpande  

Andel ungdomar som deltar i 
föreningslivet (aktiviteter?) ska öka  
(Inriktningsmål BKU 2019) 

Vi ska vt-20 - vt-21 genomföra en Kultur crew i samarbete med region J-H, 
Riksteatern, Estrad Norr och Hemslöjden J-H. Där ungdomar ska utbilda sig i 
att förbereda, planera och arrangera kulturarrangemang. Målsättningen är 
att dom ska lära sig arbeta självständigt, få inflytande över sin fritid och öka 
intresset av föreningslivet 

 
2020/2021 

Kultur- och 
fritidsavd 

Elevrådsutbildning genomförs för elever i grundskolan ht- 2020.  

Även ungdomsråd på gång 

2020/2021 BKUF 

Elevrådsutbildning för gymnasieelever. Elevrådsmöten genomförs minst en 
gång per månad.  

Gymnasieskolan deltar i föreningsmässan. 

2019-2020 FUF 

Genom att stötta föreningarna i samverkan med SISU Länsidrotten 
Jämtland/Härjedalen 

Löpande Kultur& 
fritidschef 

Föreningar med bidrag från 
kommunen ska erbjuda verksamhet 
för alla kvinnor, män, flickor och 
pojkar 

Se till att verksamheterna som vi stöder är tillgängliga för alla kvinnor, män, 
flickor och pojkar 

Löpande  
 

Kultur& 
fritidschef 

Ungdoms – och fritidskonsulenten ska 
samordna och organisera 
mötesplatser för ungdomar i hela 
kommunen.  
(Inriktningsmål BKU 2019) 

Mötesplatser finns på alla skolorter med högstadieskola och ska bibehållas 
genom stöttning och samarbete. 
Metod: Kartläggning av Kultur- och fritidsavdelningen.  

 
2020- 

Kultur- och 
fritidsavd 

Fungerar redan Löpande Kultur& 
fritidschef 
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Strömsunds kommun   Handlingsplan/genomförandeplan 
Folkhälsorådet 2020   
   

 Teknikhuset – mötesplats för barn och unga, med syfte att bygga upp och 
stärka kunskap och intresse för teknik och entreprenörskap. Sprida 
konceptet på fler orter i kommunen., Backe , Hoting o Gäddede 
 

2019-2020 FUF 

Utbildning och arbete 
Inriktningsmål: Alla har ekonomisk och social trygghet 

Vad (handlingsplan) satsningar Hur (genomförandeplan) När  Ansvar  
Ungdomsarbetslöshet ska minska 
(Prioriterat mål) 

Genomföra lovskola 
 

2019-2020 FUF 

Samarbete med Arbetsförmedlingen för att minska 
ungdomsarbetslösheten 
 

2020 FUF/AF 

Alla barn och ungdomar inom 
förskola, grundskola och 
gymnasieskola ska ges förutsättningar 
att klara kunskapsmålen 

Effekt mål: Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2019. 
 

2020 BKUF 

Effektmål: Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans 
yrkesprogram ska öka. 
 

2020 BKUF 

 Den genomsnittliga betygspoängen totalt och för flickor resp pojkar som 
avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån. 

2020 FUF 

 Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga 
riksnivån. 

2020 FUF 

 Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår 
behörighet till nationella program senast det år de fyller 19 år ska 
kontinuerligt öka. 

2020 FUF 

Kommuninnevånarnas förmåga till 
egen försörjning ska öka 

Riktade insatser för ungdomar och nyanlända för att stärka förmågan till 
egen försörjning, RCI, UVAS, HAMSAM, Vägar till egen försörjning. 
 

2020 FUF/AF/VSF 

Kommunen ska kontinuerligt ställa 
praktikplatser till förfogande 
 

Resp. förvaltning ska ställa praktikplatser till förfogande 2020 Alla förvaltningar 
 

Barns och ungas uppväxtvillkor 
Inriktningsmål: Barn och ungdomar har trygga och goda uppväxtvillkor 
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Strömsunds kommun   Handlingsplan/genomförandeplan 
Folkhälsorådet 2020   
   

Vad (handlingsplan) satsningar Hur (genomförandeplan) När  Ansvar  
Psykisk ohälsa hos barn och unga ska 
minska (prioriterat mål) 

Mäts via Hälsosamtal i skolan och värdena för åk 7 redovisas i 
inriktningsmålen 
 

2020 BKUF 

Kompetenshöjning kring att ex. förebygga/tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos 
barn och ungdomar 

 

2020 och framåt VSF/BKUF/FUF 

Informera barn och ungdomar och deras familjer vet var de ska vända sig när 
ett barn eller en ungdom/ung vuxen mår dåligt 
 

2020 och framåt VSF/BKUF/FUF 

MHFA (Mental health first aid) i skolan  och inom barn och familj/IFO  
Verka för att utbildningen kommer igång enligt plan. 
 

2020 och framåt VSF/BKUF 

Fortsatt utveckling av 
föräldraskapsstöd 
 
 

Föräldragrupp för nyanlända föräldrar.  2020 FUF 

Trivsel. Trygg och säker skolmiljö  Uppföljning av skolinspektionens elevenkät i åk 5 och åk 9 hösten 2019 
klart, nästa uppföljning hösten 2021. 
 

2021 BKUF 

En trygg ekonomisk situation för 
barnfamiljer 

Alltid beakta barnperspektivet vid biståndsbedömningen när det finns barn 
i familjen. 

Kontinuerligt VSF IFO 
enhetschef/1: 
soc.sekr 

Följa utvecklingen avseende barn i befolkningen som ingår i familjer med 
ekonomiskt bistånd och barn i befolkningen som ingår i familjer med 
långvarigt ekonomiskt bistånd 

Kontinuerligt VSF IFO 
enhetschef/1: 
soc.sekr 

Hälsofrämjande miljö 
Inriktningsmål: I kommunen finns miljöer som underlättar hälsosamma levnadsvanor och främjar social gemenskap 

 
Vad (handlingsplan) satsningar Hur (genomförandeplan) När Ansvar 
Fler barn och vuxna som är fysiskt 
aktiva 

Piggelinsnurran, tävling för att uppmuntra fysisk aktivitet vid 
Hedenvindskolan. 

Hösten 2020 
 

BKUF 
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Strömsunds kommun   Handlingsplan/genomförandeplan 
Folkhälsorådet 2020   
   

 
Fjällsjöskolan inför mer fysisk aktivitet för eleverna.  

 
2020 

 
BKUF 

 Informationssatsningar om fallförebyggande åtgärder för målgruppen äldre 
under socialstyrelsens årliga kampanjvecka Balansera mera v. 40 

2020 VSF 

Goda matvanor bland barn och 
ungdomar, minska söta drycker 
inklusive energidryck, öka andelen 
som äter frukost 

Uppföljning av Hälsosamtal i skolan. 2020 BKUF, FUF 

Möjlighet att köpa frukost erbjuds på Vattudalsskolan och Centralskolan i 
Hoting, Hjalmar Strömerskolan 

2020 BKUF 

Goda matvanor hos vuxna, öka 
andelen som äter grönsaker 

   

Alkohol, narkotika dopning, tobak och spel 
Inriktningsmål: minskat bruk av alkohol och tobak, ett samhälle fritt från narkotika och dopning.  

Vad (handlingsplan) Satsningar Hur (genomförandeplan) När  Ansvar  
Minskat bruk av alkohol och tobak 
med särskilt fokus på unga vuxna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkohol- och drogfri skolavslutning på Hjalmar Strömerskolan 2020 FUF 

Tobaksavvänjning för elever 
 

2020 Elevhälsan 

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering 2020 Miljö- och bygg 

Folköl och tobaks tillsyn enligt tillsynsplanen 2019-2020 Miljö- och 
bygg/FUF 

Rökfria miljöer för kommunens lekplatser och uteserveringar 
 

2020 Miljö- och 
bygg/FUF 

Alkoholtillsyn planerad på 16 försäljningsställen 2020 Milj- och bygg 

Analys av vattnet i reningsverken 2020 TSF/FUF 

”BlåsGrönt”. Uppmuntra ungdomar till nykterhet under Dundermarknaden 
 

2019-2020 Kultur- och 
fritidsavd /FUF 

Motverka langning av alkohol och 
tobak till underåriga 
 

Antilangningskampanjer och annonsering inför riskhelger 
 

2019-2020 FUF 

Samarbete kring riskhelger med Polisen, Primärvården och Nattvandrarna 
genom samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunen 
 

2019-2020 FUF 
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Strömsunds kommun   Handlingsplan/genomförandeplan 
Folkhälsorådet 2020   
   

Träff med nattvandrarna vid riskhelger 2019-2020 FUF 

Grattisbrev till 20-åringar med information och presentkort 2019-2020 FUF 

 Narkotikafritt samhälle 
 
 
 
Narkotikafritt samhälle (forts) 
  

Bjuda in föräldrar till information i samarbete med Polisen, Öppenvården 
och Föräldrar mot narkotika (FMN) 

2019-2020 FUF 

Erbjuda webutbildning ”Koll på cannabis” till skolpersonal 
 

2019-2020 FUF 

Förebyggande verksamhet via avtal med Polisen om narkotikahund på 
Hjalmar Strömerskolan och Vattudalsskolan 
 

2019-2020 FUF/BKUF 

”Tillsammans mot nätdroger” – projekt i samverkan med Länsstyrelsen, 
Polisen och kommunens postombud 
 

2019-2020 FUF 

Inga rattonyktra  
 

Skoternykterhetskampanj i Vit Februaris anda genom annonsering. 
 

2019-2020 FUF 

 

 

Avslutade projekt och aktiviteter  

 Öppna fritidsgård i Strömsund Klart 2012 Bku 

 Deltagande i ”ett friskare Sverige”.  2011-2012  

 Förbättrad information på hemsidan om den hjälp som finns att få om man 
mår psykiskt dåligt 

Klart 2013   

 Undersökning av situationen för psykiskt funktionsnedsatta 18 år och äldre. 
Analys och handlingsplan 
 

Klart 2013  
 

 

 Forskningsprojekt: Nya modeller för nya föräldrar. Bl a strategier för att öka 
föräldrars deltagande. Tematiska föräldramöten.  
 

2011-2013 Buf/Östersund/ 
Mora 
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Strömsunds kommun   Handlingsplan/genomförandeplan 
Folkhälsorådet 2020   
   

 Förbättring av skolans utemiljö. Samarbete mellan Fjällsjöskolan Backe IF. 
Backe IF har skänkt nya lekredskap för utomhusbruk till skolan. 

 
2013 

Fjällsjöskolan/  
Backe IF 

 ”Det handlar om kärlek”. Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter, 
med fokus på gemensamt arbete för att motverka hedersrelaterat förtryck 
och våld.  
 

2014  Skolan, IFO, 
Polisen. Rädda 

barnen m fl  

 Stödja flickor och pojkar med funktionsnedsättning att kunna arbeta och 
studera efter gymnasieskolan genom projekt ”Verktyg hela vägen” 
 

2012-03-01—
2014-02-28 

Fuf/Samordn förb 

 Rörelseskiva med bok utdelas till alla förstfödda 4-åringar i samband med 4 
års kontroll på BVC (genomfört) 
 

Kontinuerligt 
2012-2013 

FHC/BVC/Kom-
mun 
 

 Skapa bättre förutsättningar för nyanlända barn och ungdomar genom 
”Begripligt hela vägen”   
 

2012-2014-06  

 Samordna insatser för arbete/sysselsättning inom kommunen genom 
projekt Arbetsmarknadskoordinator  
 

2012-02-01—
2014-03-31 
 

Fuf 
 
 

 OSA ung (Offentlig skyddat arbete) bl a 5 personer i vårdutbildning, enligt 
tidigare koncept  
 

maj 2012 till 30 
maj 2013. 

FuF, VSF i 
samverkan med 
AF 

 Minska avhopp i gymnasieskolan och öka möjligheten att återgå till 
gymnasiestudier för ungdomar som tidigare hoppat av genom projekt ”Plug 
in”. 
 

2012- juni 2014 Fuf, SKL  
 

 Föräldragrupp för nyanlända inom ramen för projektet Begripligt hela 
vägen 
 

2013-2014 
 

FuF/Af 

 Utbildning av handledare i ABC (effekt av Nya modeller för nya föräldrar). 
Avtal med ABF upprättat. 
 

2014  
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Strömsunds kommun   Handlingsplan/genomförandeplan 
Folkhälsorådet 2020   
   

 Samarbete tobakstillsyn och Tobaksförebyggande samordnare med fokus 
på Rökfria skolgårdar inom kommunen 
 

2013-2014 Alk tillsyn/ 
Fuf/Buf  

 Tedans och zumba inom dagverksamheten  
 

Ht 2014 VSF 

 Strömsunds kommun på Facebook – en mötesplats för information och 
kommunikation.   
 

2014  

 Följa upp Lupp undersökning samt genomföra Ungdomskonvent. 
Återkoppla till åk 9 eller elevråd vilka åtgärder som vidtagits efter 
Ungdomskonventet 2013.   
 

  

 Anställning av danspedagog i kulturskolan åk3-9 samt politiskt beslut om 
avgiftsfrihet i Kulturskolan. 
 

Ht 2014   BKU 

 Popeye´s gym vid Hjalmar Strömerskolan i Strömsund är certifierat enligt 
"100 % ren hårdträning".  
 

HT 2014 HS/IF/FUF 

 Fortsatt satsning på förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- 
och beroendevården.   
 

2012-2015 Ifo/ Pv/ privata 
vårdgivare/ SKL 

 Genomföra Lupp undersökning.  
 

H t 2015 BKU 

 Uppstart av Strömsunds Ungdomsråd (SUR) med stöd av ungdomskonsulent.                                                             2015  BUF 
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Initiativärende 
 

 

På grund av rådande omständigheter av Corona och det konsekvenser som det ger till kommunens 

företagare så bör kommunen vara med och stötta på de sätt som vi kan. Därför föreslår moderaterna 

i Strömsunds kommun att några av följande idéer utreds. 

1. Företagare i Strömsunds kommun kan ges längre betaltid på sina tillsynsavgifter. 

2. Företagare i Strömsunds kommun kan ges längre betaltid på VA och sophantering. 

3. Kommunen accepterar under en tillfällig tid kortare betaltider av mindre leverantörer med 

säte i Strömsunds kommun. 

4. Att Näringsliv och utveckling i Strömsunds kommun (SUAB) tar fram en plan på hur de ska 

kunna finnas till hjälp för kommunens näringsliv.  

5. Att öppna upp för Skypeträffar mellan företagare och Näringsliv och utveckling i Strömsunds 

kommun (SUAB). 

6. Marknadsföra Näringsliv och utveckling i Strömsunds kommun (SUAB) via sociala medier och 

mailutskick till företagare i kommunen. 

7. Att vid krisande situation och stora vakanser ska kommunen erbjuda sig att hyra in personal 

från det lokala företagen som främst har rätt utbildning för kommunens verksamheter. 

8. Se över vilka utav årets investeringar för kommunen vi kan påbörja tidigare, så vi håller våra 

entreprenörer med jobb. 

 

 

 

 

 

Håkan Espmark    Simon Högberg 

 

_______________________   __________________________ 
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