
    

 

Kallelse till kommunstyrelsen tisdag 16 juni 2020, kl. 8.15 

Som ledamot i kommunstyrelsens kallas du till sammanträde. Har du förhinder ring 
0670-164 55 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 gruppmöten utgår.  

Utsändningsdag 
Tisdag 9 juni. 

Program  
Kl.  8.15 Mötet öppnas 

Kl. 8.30 Insamling av matavfall 

Kl.  9.00 Fika 

Kl. 9.30 Yttrande till Miljödepartementet från Strömsunds kommun över SOU 
  2019:67, Betänkande av utredning om hållbar terrängkörning. 

Kl. 10.00 Informationspunkt - corona 

Kl. 10.30 Sammanträde 

Välkommen 
Susanne Hansson, ordförande 
Hans-Erik Jansson, sekreterare
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Föredragningslista  

1. Kommunstyrelsens ordförande informerar 

2. Insamling av matavfall 
AU § 92/2020 
Bilaga sid. 1-43 

3. Yttrande till Miljödepartementet över SOU 2019:67  Betänkande av utred-
ning om hållbar terrängkörning  
AU § 98/2020 
Bilaga sid. 44-48 

4. Informationspunkt - Corona 

5. Revidering av reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamver-
kan 
AU § 97 
Bilaga sid. 49-57 

6. Skrivelse om införande av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av 
offentliga miljöer 
AU § 99 
Bilaga sid. 58-60 

7. Tilläggsanslag 2020 näringsliv och utveckling 
AU § 100 
Bilaga sid. 61-62 

8. Kommunledningsförvaltningen intern budgetjustering 2021 
AU § 101 
Bilaga sid. 63 

9. Delegationsbeslut 
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 92 till § 104 
b) AVA-chef, Helen Löfgren-Larsson:  

Ansökan om befrielse från grundavgift. 
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10. Delgivningar 
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel 

i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 

 Budget 2020 300 000:- 
 Landsbygdsriksdagen 2020, KS § 27/2020  -10 000:- 
 Bris region nord, KS § 70/2020  -25 000:- 

 Kvarstår 265 000:-
  
 
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel 

i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
 Budget 2020 1 000 000:- 
 Bygdens intresseförening 2019, KS § 209/2019 -120 000:- 
 Stöldskyddsföreningen, KS § 62 -5 000:- 
 Etablering av snabbladdstation, KS § 73 -65 000:- 

 Kvarstår 810 000:- 

c) Sveriges kommuner och regioner, förbundsavgift år 2021 
d) Sveriges kommuner och regioner, sammanträdesplan för 2021. 
e) Arbetsmiljöverket, tillsynsmeddelande Hjalmar Strömerskolan 

2020/004155. 
f) Svensk kollektivtrafik, Differentierade skolstarter för att minska trängsel 

och smittspridning av Covid-19. 
g) Länsstyrelsen i Jämtlands län, sammanställning över vägar och gator i 

Jämtlands län. 
h) Länsstyrelsen i Jämtlands län, beslut om bildande av naturreservatet Sil-

jeåsen, Strömsunds kommun. 
i) Region Jämtland Härjedalen, protokoll från regionens samverkansråd 1 

juni 2020. 
j) Fjällsjö framtid, namninsamling avseende rivning av fastigheter i Backe 

och Hoting. 
k) Inlandskommunerna ekonomisk förening, protokoll från förenings-

stämma 2020. 
l) Primärkommunala samverkansrådet, protokoll 4 maj 2020. 
m) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, förtydligande kring kom-

munernas användning av statlig ersättning för arbetet med krisbered-
skap och civilt försvar med anledning av pandemihantering 2020. 

n) Migrationsverket, information om reviderad årsplanering. 
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Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2020 

Sammanträdets plats och tid 
Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.30 – 14.45 

Beslutande 
Susanne Hansson (S), ordförande 
Göran Bergström (S) (via länk) 
Gudrun Hansson (S) (via länk) 
Simon Högberg (M) (via länk)  
Kerstin Engkvist (C) tjänstgörande ersättare (via länk) 
 

Justerare 
Simon Högberg utses att justera protokollet, paragraf 92-104. Justeringen sker på 
kommunkontoret i Strömsund den 8 juni 2020.  

Underskrifter 
  

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

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

Hans-Erik Jansson, sekreterare 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Simon Högberg, justerare 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat och kommunfullmäktige publicerar det på kommunens webbplats under peri-
oden 8 juni 2020 till 30 juni 2020. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund. 

  



     

   Sida 2 (16) 

 

 

Övriga närvarande 
Hans-Erik Jansson, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Helen Löfgren Larsson, teknik- och serviceförvaltningen § 92 
Karl Texmo, teknik- och serviceförvaltningen § 92 
Annika Hallin, teknik- och serviceförvaltningen § 92 
Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen § 92, § 93 och § 96 
Karin Stierna, teknik- och serviceförvaltningen § 93 
Tommy Antonsson, kommunledningsförvaltningen § 94 
Anders Bergman, stabschef § 95 och § 98 
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Innehållsförteckning 

§ 92 Insamling av matavfall ________________________________________________ 3 

§ 93 Information om strategiska lokalfrågor ___________________________________ 4 

§ 94 Information om personalfrågor _________________________________________ 5 

§ 95 Information om corona _______________________________________________ 6 

§ 96 Investeringsäskanden 2021 ____________________________________________ 8 

§ 97 Revidering av reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2020 9 

§ 98 Yttrande till Miljödepartementet från Strömsunds kommun över SOU 2019:67, 
Betänkande av utredning om hållbar terrängkörning. __________________________ 10 

§ 99 Skrivelse om införande av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga 
miljöer _______________________________________________________________ 11 

§ 100 Tilläggsanslag budget 2020, näringsliv och utveckling _____________________ 12 

§ 101 Kommunledningsförvaltningen intern budgetjustering 2021 ________________ 13 

§ 102 Ansökan om stipendium ur Samstiftelse Hammerdal ______________________ 14 

§ 103 Sponsring av harhunds SM för drever i Gäddede _________________________ 15 

§ 104 Delgivningar ______________________________________________________ 16 
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§ 92 Insamling av matavfall 
Richard Persson, Helen Löfgren-Larsson, Karl Texmo och Annika Hallin, 
samtliga teknik- och serviceförvaltningen, informerar om insamling av 
matavfall. 

Utifrån ett nytt regeringsbeslut ska alla kommuner åläggas att tillhanda-
hålla ett system för separat insamling av matavfall. Utifrån detta måste 
Strömsunds kommun ta ett beslut om insamling ska göras i egen regi eller 
läggas ut på entreprenad. 

Båda alternativ har för- och nackdelar men utifrån det som framkommit 
hittills förordar teknik- och serviceförvaltningen en insamling i egen regi. 

Yrkande 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att ett ärende med underlag läggs 
fram till kommunstyrelsens kommande sammanträde.  

Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet tar del av informationen. 
2. Ärende med underlag läggs fram till kommunstyrelsens sammanträde 

den 16 juni 2020. 

Beslut skickas till 
Teknik- och serviceförvaltningen  
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§ 93 Information om strategiska lokalfrågor  
Richard Persson och Karin Stierna från teknik- och serviceförvaltningen informerar 
om aktuella lokalfrågor. 

Försäljning av Solgården i Hoting 
Den intressent som visat intresse för att förvärva Solgården har valt att 
avstå från att gå vidare med affären. Kommunen ser i nuläget inget behov 
av lokalerna för egen verksamhet. 

Hammerdal 3:62 
Under 1970-talet förvärvade Strömsunds kommun fastigheten Hammer-
dal 3:62. Ägaren till angränsande fastighet, Hammerdal 3:68, har under 
en längre tid arrenderat byggnader på 3:62. Ursprungligen har alla bygg-
nader på 3:68 och 3:62 tillhört samma gård. Frågan har nu aktualiserats 
ifall delar av 3:62 går att stycka av och sälja den del av fastigheten som 
varit utarrenderad. 

Yrkande 
Ordförande föreslår att en ny utannonsering av Solgården ska genomföras. 

Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet tar del av informationen. 
2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att göra en ny utannon-

sering av Solgården.  
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§ 94 Information om personalfrågor  
Tommy Antonsson kommunledningsförvaltningen informerar om aktuella personal-
frågor. 

Löneöversyn 
Årets löneöversyn är klar för en del av kommunens medarbetare. För anställda som 
är medlemmar i Akademikerförbundet, Ledarna, Vision och Kommunal blir avtalen 
klara under hösten 2020. 

Årets utfall är hittills 2,68 procent men denna siffra kommer troligen att sjunka i 
takt med att övriga avtal blir klara. 

De indikationer vi fått hittills pekar på att tidigast 1 oktober 2020 kommer årets för-
handlingar att återupptas. Ett annat scenario kan vara att det blir en dubbel löneö-
versyn 2021. Viktigt är då att ha i åtanke att en retroaktiv utbetalning i sådana fall 
ska göras från 1 april 2020. 

Övriga personalfrågor 
Kommunal har lämnat in en begäran om åtgärder till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap. 
6 § Arbetsmiljölagen SFS (1977:1160). Begäran avsåg Brismarksgården och till-
gången på skyddsutrustning. Arbetsmiljöverket avslog begäran med hänsyn till att 
Kommunal inte hade fört någon dialog med arbetsgivaren innan begäran lämnades 
in, samt att genomförd inventering visade att det fanns CE-märkt skyddsutrustning 
att tillgå på det aktuella boendet. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tar del av informationen.  
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§ 95 Information om corona  
Anders Bergman stabschef informerar om läget inom stab och krisledningsarbete 
relaterat till den pågående pandemin. 

• Senaste rapporten visar att Region Jämtland Härjedalen nu har totalt 
727 bekräftade fall av covid-19. 

• Utvecklingen i regionen tyder på att vi kommer att få ett utdraget för-
lopp utan en tydlig topp. 

• Smittspridningen i Strömsunds kommun är förhållandevis långsam. 
• Vi har nu nått över tio konstaterade fall i Strömsunds kommun. 
• Två förskolor i Hammerdal har varit stängda. På den ena fanns tre posi-

tiva fall av covid-19 bland personalen. En av förskolorna har därefter 
öppnats igen och då för barn vars vårdnadshavare har samhällsviktiga 
arbeten. 

• Folkhälsomyndigheten står fast vid rekommendationerna till personer 
över 70 år. 

• Granskning av särskilda boenden kommer att påbörjas av Inspektionen 
för vård och omsorg. 

• För tillfället har vi ingen eller måttlig påverkan på kommunens verk-
samheter. 

• Sjuklönekostnader för april har återbetalats från Skatteverket, totalt 2 
miljoner kronor. 

• Det är troligt att vi kommer att se så kallade klusterutbrott av covid-19 
på exempelvis enstaka arbetsplatser. 

• Tillgången på skyddsutrustning är stabil. 
• Personalbortfallet är för närvarande lågt. 

Nya åtgärder 

• Underhållning från kulturskolan via Youtube till äldreboenden. 
• Torghandeln har öppnats upp. Kravet är att handlaren ska kunna följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
• Utbildning av extrapersonal som anmält intresse för att arbeta under 

pandemin. 
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§ 95 fortsättning 

Pågående aktiviteter 

• Ta fram vilka indikatorer som signalerar när vi ska öppna upp olika 
verksamheter, exempelvis gym, Teknikhuset med mera. 

•  Stabsorganisationens ambitionsnivå under sommaren ses över. 
• Turistinformation med uppsökande verksamhet. 
• Utifrån en lagrådsremiss kommer 1 juli 2020 beslut om att stänga ex-

empelvis restauranger att överföras till kommunerna från smitt-
skyddsläkare. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 96 Investeringsäskanden 2021  
Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen (TSF), informerar om in-
vesteringsäskanden inför 2021. 
 
Respektive förvaltning har lämnat in sina investeringsäskanden samt prioriterat be-
hoven inbördes.  

Den tänkta totalramen för investeringar 2021 är 25 miljoner kronor. Efter redan be-
slutade investeringar finns 7,96 miljoner kronor kvar att fördela. Behovet utifrån 
förvaltningarnas högst prioriterade objekt är cirka 18 miljoner kronor. 

Planering av fortsatt arbete med förslag till investeringsplan sker i koncernlednings-
gruppen den 3 juni 2020. Upprättat förslag lämnas till kommunstyrelsen arbetsut-
skott i den 11 augusti 2020. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tar del av redovisningen. 
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Diarienummer: 2020.207 

§ 97 Revidering av reglemente för gemensam nämnd för upphand-
lingssamverkan 2020 
Reglementet för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har på grund av 
ändrade förutsättningar behov av revidering. Främst gäller detta utifrån att Åre 
kommun avsagt sig medlemskap samt att man har ett behov av att kunna genom-
föra möten digitalt. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll från Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
Förslag till reglemente 

Yrkande 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet godkänner reviderat regle-
mente. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut. 

Reviderat reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2020 god-
känns. 
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Diarienummer: 2020.211 

§ 98 Yttrande till Miljödepartementet från Strömsunds kommun över 
SOU 2019:67, Betänkande av utredning om hållbar terrängkörning. 
Anders Bergman, chef för miljö- och byggavdelningen har upprättat ett yttrande till 
Miljödepartementets utredning om hållbar terrängkörning. 

Utredningen har initierats utifrån att nuvarande lagstiftning bedöms otydlig och 
svårtolkad. Användning och körmönster för terrängfordon har förändrats över tid, 
dessa har gått ifrån att vara mestadels för arbets- och transportändamål till att vara 
mer inriktat mot nöjesåkning. Idag finns sex gånger så många snöskotrar som på 
1980 talet. 

Den största förändringen i remissförslaget innebär att allmänna skoterleder ska in-
rättas. Ansvaret för dessa faller på kommunerna. Även tillsynen för överträdelser 
föreslås falla på kommunerna. 

Finansieringen föreslås ske genom en skatt på snöskotrar på ca 180 kronor per år 
samt ett statligt ”skoterkort” för 300 kronor per person och år. Intäkterna för dessa 
förutspås bli 50 respektive 90 miljoner kronor vardera.  

Från ovanstående medel ska då kommunerna kunna söka bidrag för upprättande 
och underhåll av leder samt till de så kallade naturvårdsvakter som ska sköta tillsyn 
av överträdelser. 

Underlag till beslut 
Yttrande 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att yttrandet ska kompletteras med mer specifik in-
formation rörande Strömsunds kommun. 

Arbetsutskottets beslut 
Miljö- och byggavdelningen får i uppdrag att komplettera yttrandet med mer kom-
munspecifik information till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2020. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggavdelningen 
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Diarienummer 2019.214 

§ 99 Skrivelse om införande av enprocentsregeln för konstnärlig ge-
staltning av offentliga miljöer 

Ströms konstklubb har lämnat in ett medborgarförslag om att införa enprocentsre-
geln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer i Strömsunds kommun. 

Möjlighet att lämna in medborgarförslag är enligt kommunallagen, SFS(2017:725), 
enbart öppen för enskilda medborgare och inte föreningar. Utifrån detta betraktas 
det inlämnade förslaget som en skrivelse. 

Enprocentsregeln är en finansieringsmodell för konstnärlig gestaltning i offentliga 
miljöer som tillämpats i Sverige sedan 1937. Den innebär att en procent av investe-
ringsbudgeten för ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, infrastruktur och offent-
liga miljöer avsätts till konstnärlig gestaltning. 

Konstnärlig utsmyckning är en viktig del i en attraktiv kommun, tyvärr så står kom-
munen i en svår ekonomisk situation som gör det svårt att avsätta en viss procent 
till den konstnärliga utsmyckningen. Kommunens hyresbostäder finansieras via hy-
resintäkter vilket kommer att innebära högre hyror för hyresgästerna. 

Då detta är en viktig fråga föreslås att kommunen tar fram en riktlinje för den konst-
närliga gestaltningen i kommunen där man vid ny-, om- och tillbyggnad av fastig-
heter, infrastruktur och offentliga miljöer avsätter medel till konstnärlig gestaltning, 
men inte anger en exakt summa eller procentsats. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Skrivelse från Ströms konstklubb 

Yrkande  
Ordförande föreslår att arbetsutskottet beslutar ge kommundirektören i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för den konstnärliga gestaltningen i kommu-
nen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Fullmäktiges beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram riktlinjer för den konstnärliga gestalt-
ningen i kommunen.  
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Diarienummer 2020.223 

§ 100 Tilläggsanslag budget 2020, näringsliv och utveckling 
Utifrån att Strömsunds utvecklingsbolag AB (SUAB) är under avveckling, har ett be-
hov uppstått att justera kommunstyrelsens tidigare driftsbidrag till bolaget. Detta 
uppgår till totalt 4 066 000 kronor per år. 

Personal och löpande verksamhet har övergått till framtids- och utvecklingsförvalt-
ningens, FUF, nya enhet näringsliv och utveckling per 1 februari 2020. 

Förslag till beslut är att kommunstyrelsen styr om sitt driftsbidrag under ändamål 
näringsliv till att finansiera ordinarie drift i SUAB under januari 2020 och kostnader i 
samband med bolagets avvecklingsprocess, samt överför medel internt till FUFs en-
het näringsliv och utveckling. Resterande medel får kvarstå under kommunstyrelsen 
under 2020. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enlig upprättat förslag.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsens utbetalning av driftsbidrag till Strömsunds utvecklingsbolag 

AB för avvecklingsåret 2020 bestäms till 500 000 kronor. 
2. Kommunstyrelsen beviljar 3 016 000 kronor i tilläggsanslag för budget 2020 till 

framtids- och utvecklingsförvaltningen, näringsliv och utveckling, avseende 11 
månader 2020. 

3. Medel anvisas från kommunstyrelsens budget ändamål 350. 
4. Resterande 550 000 kronor kvarstår under kommunstyrelsen budget ändamål 

350. 
5. Efter att likvidationen av Strömsunds utvecklingsbolag AB är slutförd får kom-

munstyrelsen besluta om fördelning av avvecklingslikviden och rambeslut för 
budgetår 2021 för framtids- och utvecklingsförvaltningens enhet näringsliv och 
utveckling.  
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Diarienummer 2020.224 

§ 101 Kommunledningsförvaltningen intern budgetjustering 2021 

Det finns ett behov av att budgetjustera en mängd olika interndebiteringar från 
kommunledningsförvaltningen (KLF),  till övriga verksamheter från och med budget 
2021. 

Exempel på kostnader som KLF har interndebiterat ut under många år är vissa 
systemkostnader inom lön, HR och ekonomi, informatör, andel av tjänst. 

Efter denna interna budgetjustering bär KLF ansvaret för dessa kostnader framåt. 
Internjusteringen bidrar till att minska administrationen. Förvaltningscheferna har 
bekräftat föreslagen budgetjustering. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut. 

Upprättat förslag med intern budgetjustering från kommunledningsförvaltningen till 
kommunens övriga verksamheter godkänns. Bilaga. 
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Diarienummer 2019.200 

§ 102 Ansökan om stipendium ur Samstiftelse Hammerdal 

Ansökan har inkommit från Rebecka Rickardsson om stipendium ur Samstiftelse-
Hammerdal. 

Medel från fonden ska gå till välgörande ändamål i Hammerdals och Gåxsjö socknar. 

Hittills under året är detta den enda ansökan ur denna fond som inkommit. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse  

Yrkande  
Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag. 

Arbetsutskottets beslut 
3 000 kronor delas ut från Samstiftelsen Hammerdal till Rebecka Rickardsson. 
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Diarienummer 2020.192 

§ 103 Sponsring av harhunds SM för drever i Gäddede 

Jämtlands läns dreverklubb har genom Erik Wassdahl inkommit med ett erbjudande 
om att köpa en provruta vid kommande harhunds SM för drever i Gäddede. 

Priset för den aktuella rutan är satt till 5 000 kronor. Föreningen är dock öppen för 
en diskussion kring den aktuella prisnivån. 

Som motprestation erbjuder föreningen exponering av kommunens logotype i sam-
band med att evenemanget omnämns. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse med bilagor 

Yrkande 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag. 

Arbetsutskottets beslut 
1. Strömsunds kommun köper en provruta för 5 000 kronor. 

2. Medel anvisas ut kontot för marknadsföring 2020. 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2 juni 2020 

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 16 

§ 104 Delgivningar 
 

1. Folkhälsomyndigheten – Vaccinationsprogram mot HPV till alla barn i 
årskurs fem. 

2. Regeringskansliet, infrastrukturdepartementet – Trafikverkets hastig-
hetsanpassningar, svar på skrivelse från regionen. 

3. Länsstyrelsen Jämtlands län – Överenskommelse avseende signalchefs-
ansvar. 

4. Jämtlands läns räddningsförbund – delårsredovisning januari till april 
2020. 

5. Arbetsmiljöverket – Begäran om komplettering 2019/038796. 

6. Delegationen mot segregation – Ansökan för statsbidrag för att minska 
och motverka segregation. 

7. Inlandsbanan – Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2019. 

8. Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner: 

Cirkulär 20.25 - Överenskommelse om satsning på kompetensförsörj-
ning till äldreomsorgen. 

Arbetsutskottets beslut   
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

 



Bilagor 
Kommunstyrelsen 16 juni 2020 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
15 maj 2020 

 Diarienummer 2020.196 

Insamling av matavfall 

Sammanfattning 
AVA-enheten har fått i uppdrag att komma in med ett ärende om insamling av 
hushållsavfallet ska fortsätta i egen regi eller genom en upphandlad entrepre-
nad när insamling av matavfall är införd. 

Efter att vi gått igenom flera rapporter från Avfall Sverige och ställt för- och 
nackdelar mot varandra har vi kommit fram till att det bästa alternativet för 
Strömsunds kommun är att fortsätta med insamling i egen regi även när vi bör-
jar samla in matavfall. 

Förslag till beslut 
Teknik- och serviceförvaltningen fortsätter med insamling av hushållsavfall i 
egen regi även när insamling av matavfall är genomförd. 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 
Teknik- och serviceförvaltningen, Helen Löfgren-Larsson, chef AVA-enheten. 

Bilagor 

Bilaga 1: Rapport 2019:24 från Avfall Sverige - Avfallsinsamling – Upphandling 
eller egen regi? 

Bilaga 2: Sammanställning av rapport 2019:24 - för- och nackdelar med de två 
alternativen. 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
15 maj 2020 

2 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen har beslutat att alla kommuner ska tillhandahålla ett system för att 
samla in matavfall separat från och med 1 januari 2021. Strömsunds kommun 
kommer att söka dispens till att börja med eftersom vår planering är att komma 
igång med insamling tidigast hösten 2021. Många frågor ska besvaras innan in-
samlingen kan komma igång. 

I samband med att vi påbörjat arbetet med att planera för insamling av matav-
fall har frågan om vi ska fortsätta insamling i egen regi eller upphandla entre-
prenad kommit upp. AVA-enheten har gjort en enklare utredning kring frågan 
genom att läsa rapporter från Avfall Sverige (bilaga 1) och en rapport från Vat-
ten och Avfall i Malung –Sälen AB. 

Idag samlas hushållsavfallet in av Teknik- och serviceförvaltningens transportav-
delning på uppdrag av AVA-enheten. Att vi har insamlingen i egen regi innebär 
att vi endast har erfarenhet av detta och kan inte jämföra med insamling av 
entreprenör. Därför har vi tagit del av de olika rapporterna för att  få till oss 
andras erfarenheter i frågan. 

Från Rapport 2019:24 från Avfall Sverige - Avfallsinsamling – Upphandling eller 
egen regi? och Rapport 2017-11-10 från Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB – 
Utredning insamling av hushållsavfall i egen regi har vi valt ut dessa erfaren-
heter: 

Några fördelar med insamling i egen regi 

• Högre kvalité på insamling (exempelvis bemötande, noteringar avvikelser)
och närhet till kund.

• Flexibilitet – med insamling i egen regi finns större möjlighet att påverka in-
samlingen och genomföra förändringar till följd av lagkrav, kommunala mål,
önskemål från kunder, nya körrutter och andra förbättringar.

• Kontroll – Insamling i egen regi ger bättre kontroll över statistik och eko-
nomi. Insyn i personalens arbetsmiljö. Styr över helheten från hämtning hos
kund till behandlingsanläggning.

• Enklare – Överprövning vid upphandling och tvister kring avtal undviks. Inga
mellansteg med egen regi.

2



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
15 maj 2020 
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Några nackdelar med insamling i egen regi 

• Kompentens och resurser – kompetens och resursförsörjning är den mest 
kritiska orsaken till att kommuner upphandlar insamlingen. 

• Högre fasta kostnader för såväl fordon som personal (detta ingår i priset vid 
upphandling). 

• Kan kräva hårt arbete vid uppstart i egen regi – här har ju vi redan erfaren-
heten av insamling i egen regi. 

• Personalhantering – Finns vikarier att tillgå? 
 
Några fördelar med insamling på entreprenad 
• Effektivare – upphandling av entreprenör är effektivare, kräver mindre in-

terna resurser för kommunen. 
• Kompetens och resurser – Genom upphandling av entreprenör får kommu-

nen tillgång till kompetens inom transportbranschen. 
• Kostnader tydligare och stabilare – Vid insamling med entreprenör är det en-

klare att ta fram en budget för avtalstiden som man kan beräkna avfallstaxan 
utifrån. 

Några nackdelar med insamling på entreprenad 

• Upphandling och krav – Ställer höga krav på upphandlingskompetens. Om-
ständlig, tidskrävande och generellt besvärlig process. Utmaning att utforma 
krav som är heltäckande och uppföljningsbara. Många gånger överklagas 
upphandlingarna. 

• Uppföljning av avtal – Tidskrävande att följa upp avtal, kräver kompetens. 
• Förändringar under avtalstiden – Svårt att ta fram upphandlingsunderlag 

som kan hantera snabba förändringar. 
• Prispress – Få anbud i glesbygdskommuner, leder till begränsad konkurrens 

och i vissa fall dyra avtal. 
• Störningar vid entreprenadbyten – Störningar i samband med byte av entre-

prenör kan vara omfattande och långvariga, i synnerhet där lokalkännedom 
är extra viktig. Dessa störningar gör att renhållningen får lägga ner mycket 
tid på att följa upp arbetet. 

 
Vid sammanvägning av de framtagna för- och nackdelarna talar det mesta för 
att vi ska fortsätta med insamling i egen regi även sedan vi infört insamling av 
matavfall. När det gäller kostnadsbilden så visar de rapporter vi tittat på att det 
oftast är något billigare att utföra insamlingen i egen regi. Rapporterna visar 
även att många kommuner väljer att gå över till insamling i egen regi. 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
15 maj 2020 

 Diarienummer 2020.196 

Insamling av rest- och matavfall i egen regi eller entreprenad 

Sammanfattning 
AVA-enheten har fått i uppdrag att komma in med ett ärende om insamling av 
rest- och matavfall ska utföras i egen regi eller genom en upphandlad entrepre-
nad när insamling av matavfall är införd. 

Efter att vi gått igenom en rapport från Avfall Sverige och en rapport från Vat-
ten och Avfall i Malung –Sälen AB (bilaga 1 och 3), ställt för- och nackdelar mot 
varandra har vi kommit fram till att det bästa alternativet för Strömsunds kom-
mun är att fortsätta med insamling i egen regi även när vi börjar samla in 
matavfall. 

Förslag till beslut  
Teknik- och serviceförvaltningen fortsätter med insamling i egen regi när in-
samling av matavfall är genomförd. 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 
Teknik- och serviceförvaltningen, Helen Löfgren-Larsson, chef AVA-enheten. 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Rapport 2019:24 från Avfall Sverige - Avfallsinsamling – Upphandling 
eller egen regi? 

Bilaga 2: Sammanställning av rapport 2019:24 - för- och nackdelar med de två 
alternativen. 

Bilaga 3: Rapport 2017-11-10 från Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB – Utred-
ning insamling av hushållsavfall i egen regi. 

Bilaga 4: Sammanställning av Rapport 2017-11-10 från Vatten och Avfall i 
Malung-Sälen AB – för- och nackdelar med de två alternativen. 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
12 maj 2020 

2 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen har beslutat att alla kommuner ska tillhandahålla ett system för att 
samla in matavfall separat från och med 1 januari 2021. Strömsunds kommun 
kommer att söka dispens till att börja med eftersom vår planering är att komma 
igång med insamling tidigast hösten 2021. Många frågor ska besvaras innan in-
samlingen kan komma igång. 

I samband med att vi påbörjat arbetet med att planera för insamling av matav-
fall har frågan om vi ska fortsätta insamling i egen regi eller upphandla entre-
prenad kommit upp. AVA-enheten har gjort en enklare utredning kring frågan 
genom att läsa en rapport från Avfall Sverige och en rapport från Vatten och 
Avfall i Malung –Sälen AB (bilaga 1 och 3). 

Idag samlas restavfallet in av Teknik- och serviceförvaltningens transportavdel-
ning på uppdrag av AVA-enheten. Att vi har insamlingen i egen regi innebär att 
vi endast har erfarenhet av detta och kan inte jämföra med insamling av entre-
prenör. Därför har vi tagit del av de olika rapporterna för att  få till oss andras 
erfarenheter i frågan. 

Från Rapport 2019:24 från Avfall Sverige - Avfallsinsamling – Upphandling eller 
egen regi? och Rapport 2017-11-10 från Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB – 
Utredning insamling av hushållsavfall i egen regi, har vi valt ut dessa erfaren-
heter: 

Några fördelar med insamling i egen regi 

• Högre kvalité på insamling (exempelvis bemötande, noteringar avvikelser)
och närhet till kund.

• Flexibilitet – med insamling i egen regi finns större möjlighet att påverka in-
samlingen och genomföra förändringar till följd av lagkrav, kommunala mål,
önskemål från kunder, nya körrutter och andra förbättringar.

• Kontroll – Insamling i egen regi ger bättre kontroll över statistik och eko-
nomi. Insyn i personalens arbetsmiljö. Styr över helheten från hämtning hos
kund till behandlingsanläggning.

• Enklare – Överprövning vid upphandling och tvister kring avtal undviks. Inga
mellansteg med egen regi.

Några nackdelar med insamling i egen regi 

• Kompentens och resurser – kompetens och resursförsörjning är den mest
kritiska orsaken till att kommuner upphandlar insamlingen.

• Högre fasta kostnader för såväl fordon som personal (detta ingår i priset vid
upphandling).
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
12 maj 2020 
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• Kan kräva hårt arbete vid uppstart i egen regi – här har ju vi redan erfaren-
heten av insamling i egen regi. 

• Personalhantering – Finns vikarier att tillgå? 
 

Några fördelar med insamling på entreprenad 
 

• Effektivare – upphandling av entreprenör är effektivare, kräver mindre in-
terna resurser för kommunen. 

• Kompetens och resurser – Genom upphandling av entreprenör får kommu-
nen tillgång till kompetens inom transportbranschen. 

• Kostnader tydligare och stabilare – Vid insamling med entreprenör är det en-
klare att ta fram en budget för avtalstiden som man kan beräkna avfallstaxan 
utifrån. 

Några nackdelar med insamling på entreprenad 

• Upphandling och krav – Ställer höga krav på upphandlingskompetens. Om-
ständlig, tidskrävande och generellt besvärlig process. Utmaning att utforma 
krav som är heltäckande och uppföljningsbara. Många gånger överklagas 
upphandlingarna. 

• Uppföljning av avtal – Tidskrävande att följa upp avtal, kräver kompetens. 
• Förändringar under avtalstiden – Svårt att ta fram upphandlingsunderlag 

som kan hantera snabba förändringar. 
• Prispress – Få anbud i glesbygdskommuner, leder till begränsad konkurrens 

och i vissa fall dyra avtal. 
• Störningar vid entreprenadbyten – Störningar i samband med byte av entre-

prenör kan vara omfattande och långvariga, i synnerhet där lokalkännedom 
är extra viktig. Dessa störningar gör att renhållningen får lägga ner mycket 
tid på att följa upp arbetet. 

 
Vid sammanvägning av de framtagna för- och nackdelarna talar det mesta för 
att vi ska fortsätta med insamling i egen regi även sedan vi infört insamling av 
matavfall. När det gäller kostnadsbilden så visar de rapporter vi tittat på att det 
oftast är något billigare att utföra insamlingen i egen regi. Rapporterna visar 
även att många kommuner väljer att gå över till insamling i egen regi. 
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Upphandling eller egen regi Bilaga 2 
Avfall Sverige har på senare tid uppmärksammat att flera kommuner  har valt bort upphandling och istället övergått 
till att samla in hushållsavfallet i egen regi. Liknande fenomen ses även i våra grannländer.   
Orsakerna är säkert flera, det kan vara struliga entreprenader, få eller inga anbudsgivare samt bristande flexibilitet 
och kontroll.  

INSAMLING I EGEN REGI 
FÖRDELAR NACKDELAR 
KONTINUITET OCH LÅNGSIKTIGHET 
Stabilare, mer trygghet för anställda 

KOMPETENS OCH RESURSER 
Kompetens- och resursförsörjning  är den mest kritiska orsaken 
till att kommuner upphandlar insamlingen 

KVALITET 
Högre kvalité på insamling (ex. bemötande, notering avvikelser) 

HÖGRE FASTA KOSTNADER 
Höga fasta kostnader för såväl fordon som personal, höga 
kapitalkostnader för renhållningsfordon. (dessa kostnader får vi 
ju betala i en eventuell entreprenad också) 

FLEXIBILITET 
Med insamling i egen regi finns en större möjlighet att påverka 
insamlingen och att genomföra förändringar utan att vara 
bunden vid ett avtal med en entreprenör. 

Det är mycket lättare att genomföra förändringar som 
tillkommer till följd av förändrade lagkrav, kommunala mål eller 
önskemål från kunder.  

Möjligheten att kunna prova nya idéer och genomföra 
förändringar med kort tidsram ökar. Det kan handla om att prova 
nya körrutter, prova ett insamlingssystem i ett visst område, 
prova ny teknik etc. 

KONTROLL 
Insamling i egen regi ger bättre kontroll över statistik och 
ekonomi. Mer inblick, och högre kvalitet. Insyn i personalens 
arbetsmiljö. 

ENKLARE 
Överprövning vid upphandling och tvister angående avtal 
undviks. Lättare att rätta till eventuella avvikelser. Vid insamling i 
egen regi är det inga mellansteg. 

BÄTTRE SERVICE - KUNDNÖJDHET 
Bättre kommunikation med kund. Rakare kommunikationsvägar. 
Kundnöjdheten är ofta större då hämtpersonal känner ett större 
personligt ansvar för såväl kunder som hämtningsfordon m.m. 

PERSONAL 
Möjlighet att utnyttja personalens arbetstid till fullo och att 
personalen med fördel kan utför andra arbetsuppgifter, tex 
fordonsvård eller administration om ett hämtningspass blir 
kortare än planerat.  

Mer delaktighet i beslut och utveckling av 
insamlingsverksamheten 

SAMARBETE ÖVER KOMMUNGRÄNSERNA 
Insamlingen är ekonomiskt fördelaktigt. 

Specialfordon kan användas på hämtställen i flera olika 
kommuner och då kan kostnaderna bli lägre jämfört med om 
varje kommun ska äga varsitt sådant specialfordon. 
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INSAMLING PÅ ENTREPRENAD 
FÖRDELAR NACKDELAR 
EFFEKTIVARE 
Upphandling av entreprenör är effektivare, kräver mindre 
interna resurser och kompetens. Mer tid till att fokusera på att 
utveckla verksamheten, sina interna processer och att 
säkerställa kvalité. 

UPPHANDLING, KRAVSTÄLLANDE 
Ställer krav på hög upphandlingskompetens. Omständlig, 
tidskrävande och generellt besvärlig process. Utmaning att 
formulera krav som är heltäckande och uppföljningsbara. Vilket 
gör att priset ofta blir den avgörande upphandlingsfaktorn. 

KOMPETENS OCH RESURSER 
Genom upphandling av entreprenör får kommunen tillgång till 
kompetens inom transportbranschen, vilket kan ge en effektiv 
insamlingsverksamhet. Förutom entreprenörens kompetens, 
får kommunen även tillgång till entreprenörens övriga resurser, 
så som insamlingsfordon, uppställningsplatser och 
ruttoptimeringsverktyg, samt personal inklusive rekrytering, 
kompetensutveckling och arbetsmiljöansvar. Ger mer tid att 
fokusera på att utveckla verksamheten, interna processer och 
att säkerställa kvalité. Mindre stress och oro för exempelvis 
halka, trasiga fordon och personal. 

UPPFÖLJNING, LEVERANS AV AVTALAD KVALITET  
Tidskrävande att följa upp. Kräver kompetens och resurser för att 
följa upp avtalet och kvalitetssäkra insamlingen. 
Administrationskrävande, kundtjänst i egen regi, datasystem för 
uppföljning och viten i avtalet. Kan innebära tidskrävande 
diskussioner med entreprenören. 

KOSTNADERNA TYDLIGARE OCH STABILARE  
Vid insamling med upphandlad entreprenör är. Enklare att ta 
fram en budget för avtalstiden, som man kan beräkna 
avfallstaxan utifrån. 

FÖRÄNDRINGAR UNDER AVTALSTIDENSGÅNG 
Svårt att ta fram ett upphandlingsunderlag som kan hantera 
snabba förändringar. Det som fungerade bra i början av 
avtalsperioden är ofta inte funktionellt i slutet av den.  

 BEGÄNSAD KONKURRENS 
Få anbud i glesbygdskommuner, leder till begränsad konkurrens 
och i vissa fall kostsamma avtal. 

 PRISPRESS 
Låga anbud skapar problem och gör att entreprenörer har svårt 
att leverera kvalitét och flexibilitet i nivå med vad beställaren 
anser sig ha efterfrågat. 
Leder till en begränsning av antalet fordon och personal, med 
ökad risk för ett bristfälligt utförande av insamlingen och att 
personalen får en försämrad arbetsmiljö.  

 MINDRE FELXIBILITET 
Svårare att genomföra förändringar. Vid upphandlad 
entreprenör kan en förhandling behöva ske, ett tilläggsavtal 
tecknas, eller inkludering av tjänsten först i framtida avtal. 

 MINDRE STABILITET 
När ett avtal sträcker sig över ett begränsat 
antal år, är risken att en annan entreprenör erbjuder det lägsta 
priset vid nästa upphandling, vilket kräver en viss inkörningstid 
med mer eller mindre instabilitet. Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) gör det svårare att göra förändringar och 
utveckla insamlingsverksamheten, då parterna är låsta i avtalen 
och inte kan göra större förändringar utan att förhandla om 
avtalet 

 EKONOMISK RISK 
Det finns en viss ekonomisk risk med låga anbud. Entreprenör 
kan hota med att sluta hämta avfall om inte ersättningen stiger. 
Kommunen kan då hamna i en situation att i princip behöva 
betala en högre ersättning för att lösa det akuta problemet.  
Motsvarande situation kan uppstå när en entreprenör går i 
konkurs. 

 STÖRNINGAR VID ENTREPRENADBYTEN 
Störningar i samband med entreprenadsbyten kan vara 
omfattande och långvariga, i synnerhet på platser där 
lokalkännedom är extra viktig. 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
26 maj 2020 

  

Diarienummer 2020.211 

Yttrande till Miljödepartementet från Strömsunds kommun över 
SOU 2019:67, Betänkande av utredning om hållbar terrängkörning. 
Anders Bergman, chef för miljö- och byggavdelningen har upprättat ett ytt-
rande till Miljödepartementets utredning om hållbar terrängkörning. 

Utredningen har initierats utifrån att nuvarande lagstiftning bedöms otydlig och 
svårtolkad. Användning och körmönster för terrängfordon har förändrats över 
tid, dessa har gått ifrån att vara mestadels för arbets- och transportändamål till 
att vara mer inriktat mot nöjesåkning. 

Förslag till beslut 
Yttrande lämnas enligt upprättat förslag. 

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

Bilagor 
Yttrande 
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Kommunstyrelsen 
Anders Bergman 

 
YTTRANDE 
 
2020-05-18 
 
 

1 (4) 
Vårt dnr: 2020.0441 
 
Ert dnr: 
M2020/00205/Nm 

 

  
  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

 

   Till 
 
   Miljödepartementet 
   m.remissvar@regeringskansliet.se 
   michael.lofroth@regeringskansliet.se 
 
 
Yttrande till Miljödepartementet från Strömsunds kommun 
över SOU 2019:67, Betänkande av utredning om hållbar 
terrängkörning, dnr M2020/00205/Nm 
  
 
Bakgrund 
 
Regeringen önskar synpunkter på förslag i Betänkande av utredningen 
om hållbar terrängkörning, SOU 2019:67. Den nuvarande Terrängkör-
ningslagen (1975:1313) är nu 35 år gammal. Antalet terrängfordon har 
under den tiden ökat från cirka 28.000 till cirka 445.000 i antal . Dessu-
tom har användningsområden och körmönster förändrats, med fordo-
nens utveckling. Terrängfordonen har gått från att vara rena arbets- och 
transportfordon till att nu i stor utsträckning vara ”sportredskap” för 
nöjesåkning. Nuvarande lagstiftning bedöms delvis otydlig och svårtol-
kad vad gäller det som är tillåtet och vad som är förbjudet. Ofta finns 
det missuppfattningar om vad allemansrätten omfattar och vad som 
faktiskt är terräng, samt vad som gäller för färdsel på annans mark. Vi-
dare bedömer man att mycket av bristande efterlevnad beror på otill-
räcklig tillsyn.  
 

• Utredarens uppdrag har därför varit att lämna förslag för att: 
 

• Skapa en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning. 
 

• Möjliggöra ett rikt friluftsliv, minska buller och avgaser, samt 
bidra till att skydda mark, växtlighet och terräng. 

 
• Ta hänsyn till de behov som finns av att kunna köra i terräng för 

ortsbor och verksamheter (bl. a. rennäring, jordbruk, skogsbruk, 
jakt och besöksnäring). 

 
• Underlätta för personer med bestående rörelsehinder att köra i 

terräng för att jaga, fiska och bedriva friluftsliv. 
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• Utreda förhållanden med andra regelverk. 

 
• Utreda och överväga den straffrättsliga regleringen vid otillåten 

terrängkörning. 
 

• Utreda hur effektiv tillsyn kan möjliggöras. 
 

• Analysera, bedöma och tydliggöra vad som gäller för körning på 
annans mark. 

 
Kommunens synpunkter 
 
Strömsunds kommun vill lämna följande synpunkter på utredningen. 
 
1. I utredningens uppdrag framgår att man ska analysera, bedöma och 

tydliggöra vad som gäller för körning på annans mark om frågan inte 
är särskilt reglerad i lag eller annan författning. 

 
I utredningen har man valt att föreslå att i ”lagen inte uttryckligen ange 
att fastighetsägarens medgivande krävs för sådan motordriven färd i 
terräng på land som inte är förbjuden i lagen”. Istället ger man Lantmä-
teriet och Naturvårdsverket uppdraget att ta fram en vägledning i frå-
gan. 
 
Förslaget till ny lagstiftning, precis som nuvarande lagstiftning, inne-
håller ett antal förbud mot färdsel. Den tolkning som görs är naturligt-
vis att annan körning då är ”tillåten”, vilket utredningen bedömer inte 
är fallet. Sammanblandningen med allemansrätten är också ett problem. 
 
Kommunen anser att lagstiftningen bör tydliggöra vad som gäller vid färd med 
terrängfordon på annans mark. 
 

2. I utredningen vill man att kommunernas möjligheter att reglera och 
kanalisera snöskoterkörning ska förtydligas. Detta ska bland annat 
möjliggöras genom att kommunerna ska kunna söka statsbidrag för 
anläggande, samt bidrag till reparationer och underhåll av allmänna 
skoterleder. Detta ska finansieras via fordonsskatt och skoterkortsav-
gift. 

 
I Strömsunds kommun har vi ett kommunalt regleringsområde för sko-
tertrafik. Området har såväl leder som friåkningsområden tillgängliga. 
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Driften sker i nära samverkan mellan markägare, näringar och de som 
ansvara för driften av området. Kommunen upplever att i stort sett alla 
intressenter är mycket nöjda med driften av området. Naturvärdar, un-
derhåll, reparationer och fond för eventuella skador finansieras genom 
ledavgifter och friåkningsavgifter (skoterkort). Intäkterna från avgif-
terna överstiger väsentligt det vi ser skulle kunna komma området till 
del av de statliga avgifterna, som nämns i lagstiftningen. Vi kan inte i 
förslaget till lagstiftning se möjligheter att ta ut ”extra avgifter”, föru-
tom den statliga skatten och den statliga skoterkortsavgiften. Kommu-
nen menar att om det inte möjliggörs att ta ut avgifter för att drifta ett 
regleringsområde kommer man inte att kunna bedriva en hållbar sko-
terturism, med anställda naturvärdar och bra underhåll, i de kommu-
nala regleringsområdena. Detta skulle skapa konflikter mellan näringar, 
markägare och skoterturister. 

Kommunen vill att det i lagstiftningen ges möjligheter till att ta ut avgifter för 
att drifta kommunala regleringsområden.  

Vidare tror kommunen att de avgifter som föreslås inte kommer att räcka till 
för att upprätthålla och förnya allmänna skoterleder.   

3. I förslaget anges att ”kommunen ska ha operativ tillsyn med natur-
vårdsvakter över terrängkörning i kommunen”. Naturvårdsvakten ska
kunna avvisa den som kör olagligt, ha rätt att begära körkort, kontrol-
lera skoterledsavgift, påföra tilläggsavgift och ha skyldighet att rappor-
tera om brott till åklagare/polis.

Strömsunds kommun har en yta lika stor som Skåne län. Att på den
ytan bedriva en effektiv tillsyn kräver stora resurser. Då tillsynen dess-
utom i vissa delar liknar ”polisiära uppgifter”, kommer det att krävas
att man arbetar i par vid tillsynen. Kommunen ser inte att det finns re-
surser eller möjligheter, för kommunen, att bedriva en effektiv tillsyn i
området. Kommunen anser att detta är polisiär myndighetsutövning,
kontroll av fordon/förare i drift, möte med människor som kan riskera
straff vid avsaknad av förarbevis, människor som inte är nyktra o s v.
Hur naturvårdsvakterna ska finansieras är inte heller tydligt i utred-
ningen. Detta blir ytterligare en uppgift som förs över från staten till
kommunerna.

Kommunen motsätter sig att ansvara för tillsyn av lagstiftningen inom sitt
område, ansvaret bör fortsätta att vara polisiär myndighetsutövning.
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4. Straffet för brott mot terrängkörningslagen avses skärpas. 
 
Kommunen är positiv till att den straffrättsliga regleringen skärps. Det är 
emellertid viktigt att lagstiftningen är tydlig, även för allmänheten, så att la-
gen går att efterleva.  
 
Straffskärpningen är ytterligare ett argument för det olämpliga i att kommu-
nen ska bedriva tillsynen. 
 

5. Utredningen föreslår att det ska införas en möjlighet för personer med 
varaktig nedsatt förmåga att förflytta sig på egen hand att söka till-
stånd att köra i barmarksterräng med motordrivet fordon för att jaga, 
fiska och bedriva annat friluftsliv. 

 
Kommunen tycker det är positivt att alla ges möjlighet att, efter sina förutsätt-
ningar, vistas i naturen. 
 

  
  

 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
25 maj 2020 

 Diarienummer: 2020.207 

Revidering av reglemente för gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan 2020 

Beskrivning av ärendet 
Reglementet för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har på grund 
av ändrade förutsättningar behov av revidering. Främst gäller detta utifrån att 
Åre kommun avsagt sig medlemskap samt att man har ett behov av att kunna 
genomföra möten digitalt. 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag. 

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

Bilagor 

Protokoll från Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. 
Förslag till ändringar. 
Förslag till beslut. 
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Protokoll från Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-18 

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND 

Telefonnummer 063-143000 

www.ostersund.se

§ 9 Dnr 00013-2020 

Revidering av reglemente för gemensam 
nämnd för upphandlingssamverkan 2020 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har behov av att kunna 

genomföra sammanträden på distans, vidare har Åre kommun avsagt sig 

medlemskap i den gemensamma nämnden. Då en medlem gått ur nämnden så 

måste antalet ledamöter i nämnden justeras.  

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkans beslut 

1. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan föreslår samtliga

kommunfullmäktige att punkterna 2-4 ska revideras i reglemente för

gemensam nämnd för upphandlingssamverkan.

2. Distanssammanträden tillåts under förutsättning att krav i kommunallagen

uppfylls.

3. Åre kommun stryks i reglementet.

4. Antalet ledamöter och ersättare är åtta.

5. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan föreslår

kommunfullmäktige i varje medlemskommun att fastställa reglemente för

gemensam nämnd för upphandlingssamverkan.

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan föreslår samtliga

kommunfullmäktige att punkterna 2-4 ska revideras i reglemente för

gemensam nämnd för upphandlingssamverkan.

2. Distanssammanträden tillåts under förutsättning att krav i kommunallagen

uppfylls.

3. Åre kommun stryks i reglementet.

4. Antalet ledamöter och ersättare är åtta.

5. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan föreslår

kommunfullmäktige i varje medlemskommun att fastställa reglemente för

gemensam nämnd för upphandlingssamverkan.
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Protokoll från Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-18 
 

 

  

 

 

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND 

Telefonnummer 063-143000 

www.ostersund.se 
 

Underlag för beslut 

 Kommunledningsförvaltningen förslag till beslut 2020-05-11 

 Förslag reglemente gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2020-

05-11 

Beslutet skickas till  

 Samtliga medlemskommuner 

_____ 
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Reglemente för gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan 
 

för Gemensam nämnd mellan Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, 

Åre och Östersunds kommuner avseende upphandlingssamverkan med gemensamt 

upphandlingskontor. 

 

Fastställt 2020-xx-xx, § XX av kommunfullmäktige i Bergs kommun. Fastställt 2020-xx-xx, 

§ XX av kommunfullmäktige i Bräcke kommun. Fastställt 2020-xx-xx, § XX av 

kommunfullmäktige i Härjedalens kommun. Fastställt 2020-xx-xx, § XX av 

kommunfullmäktige i Krokom kommun. Fastställt 2020-xx-xx, § XX av kommunfullmäktige 

i Ragunda kommun. Fastställt 2020-xx-xx, § XX av kommunfullmäktige i Strömsunds 

kommun. Fastställt 2020-xx-xx, § XX av kommunfullmäktige i Östersunds kommun.  

 

 

Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds och Östersunds kommuner har 

kommit överens om att samverka i en gemensam nämnd kallad Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan. Samverkan får avse all kommunal verksamhet oavsett 

verksamhetsform. 

 

Den gemensamma nämnden är tillsatt i Östersunds kommun (värdkommun) och ingår i dess 

organisation.  

 

Den gemensamma nämnden är bildad enligt 3 kap 9 § kommunallagen. Utöver vad som 

följer av lag, gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samarbetsavtal för 

den gemensamma nämnden. 

 

 

1 § Uppgifter 

 

Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam upphand-

lingspolicy, med stöd av upphandlingskontoret, tillhandahålla kompetens i upphandlings-

frågor och svara för genomförandet av upphandlingar av gemensamma avtal för varor och 

tjänster. Även kommunspecifika upphandlingar samt kvalitetssäkring av 

förfrågningsunderlag och anbudsutvärderingar får göras inom ramen för uppdraget till den 

gemensamma nämnden. 

 

Nämnden ska vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande kommunerna. 

 

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

Östersund om inte nämnden själv bestämmer annat. 

 

 

2 § Sammansättning 
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Den gemensamma nämnden består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Östersunds kommun 

utser två ledamöter och två ersättare. Övriga kommuner utser vardera en ledamot och en 

ersättare.  

 

Östersunds kommun ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en vice 

ordförande. 

 

3 § Deltagande på distans 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 

distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokal 

och utrustning ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till nämndens 

sekreterare.  

  

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad som närmare 

ska gälla om deltagande på distans. 

 

4 § Ersättarnas tjänstgöring 

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 

ställe. 

 

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

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

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

 

 

5 § Ersättning till ledamot och ersättare 

 

Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget från 

den kommun som valt ledamoten och ersättaren. 

 

 

6 § Anmälan av förhinder 

 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, som är 

upphandlingskontoret. 

 

 

7 § Kallelse 
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fyra dagar före 

sammanträdesdagen. Kallelsen ska även tillställas respektive kommun för kännedom. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den ledamot 

som har längst tjänstgöringstid göra detta och vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter den 

som är till åldern äldst. 

8 § Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av ett 

sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid ordförandens uppgifter och 

vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter träder den in som är till åldern äldst. 

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

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

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

9 § Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

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

redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas 

anslagstavlor.  

Protokollen ska tillställas samtliga samverkande kommuner och de samverkande 

kommunernas revisorer. 

10 § Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 

ska ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 

fastställts för justering av protokollet. 
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11 § Delgivning 

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

12 § Undertecknande av handlingar och expediering 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ord-

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

nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

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

Detta reglemente träder i kraft 2020-XX-XX 
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Handläggare 

Chefsjurist 

Linda Stenman 

s förslag till beslut 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-04 
Diarienummer 

GNU 00013-2020 

Förslag till beslut - Revidering reglemente 
GNU 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har behov av att kunna 

genomföra sammanträden på distans, vidare har Åre kommun avsagt sig 

medlemskap i den gemensamma nämnden. Då en medlem gått ur nämnden 

så måste antalet ledamöter i nämnden justeras.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan föreslår samtliga

kommunfullmäktige att punkterna 2-4 ska revideras i reglemente för

gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

2. Distanssammanträden tillåts under förutsättning att krav i

kommunallagen uppfylls

3. Åre kommun stryks i reglementet

4. Antalet ledamöter och ersättare är åtta

5. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan föreslår

kommunfullmäktige i varje medlemskommun att fastställa

reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Underlag för beslut 

Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2020-05-11 

Förslag reglemente gemensam nämnd upphandlingssamverkan 2020-05-11 

Beslutet skickas till 

 Samtliga medlemskommuner

Bakgrund 

Det finns behov för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan att kunna 

hålla sammanträden på distans. Vidare har Åre kommun avsagt sig 
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Datum 

2020-05-04 
Sida 

2(2) 

medverkan i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan vilket 

också medför att antalet ledamöter och ersättare ska vara åtta.   

Underskrifter 

Anders Wennerberg 

kommundirektör 

Gustaf Danielsson 

Områdeschef 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
25 maj 2020 

  

Diarienummer 2019.214  

Medborgarförslag: Inför enprocentsregeln för konstnärlig gestalt-
ning av offentliga miljöer 
Ströms konstklubb har lämnat in ett medborgarförslag om att införa enpro-
centsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer i Strömsunds kom-
mun.  

Enprocentsregeln är en finansieringsmodell för konstnärlig gestaltning i offent-
liga miljöer som tillämpats i Sverige sedan 1937. Den innebär att en procent av 
investeringsbudgeten för ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, infrastruktur 
och offentliga miljöer avsätts till konstnärlig gestaltning. 

Konstnärlig utsmyckning är en viktig del i en attraktiv kommun, tyvärr så står 
kommunen i en svår ekonomisk situation som gör det svårt att avsätta en viss 
procent till den konstnärliga utsmyckningen. Kommunens hyresbostäder finan-
sieras via hyresintäkter vilket kommer att innebära högre hyror för hyresgäs-
terna. 

Då detta är en viktig fråga föreslås att kommunen tar fram en riktlinje för den 
konstnärliga gestaltningen i kommunen där man vid ny-, om- och tillbyggnad av 
fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer avsätter medel till konstnärlig 
gestaltning, men inte anger en exakt summa eller procentsats. 

Förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget avslås. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för den konstnärliga ge-

staltningen i kommunen. 

Bilagor  
Medborgarförslag 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
datum 
2020-05-25 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
V Stenklyft, B Amcoff 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 

Tilläggsanslag budget 2020, näringsliv och utveckling 

Vi behöver justera kommunstyrelsens tidigare driftsbidrag på 4 066 000 
kronor per år till Strömsunds utvecklingsbolag AB, SUAB, med anledning 
av bolagets avveckling som pågår under 2020. Personal och löpande verk-
samhet har övergått till framtids- och utvecklingsförvaltningens, FUF, nya 
enhet näringsliv och utveckling per 1 februari 2020. 
 
Vi föreslår att kommunstyrelsen styr om sitt driftsbidrag under ändamål 
näringsliv till att finansiera ordinarie drift i SUAB under januari 2020 och 
kostnader i samband med bolagets avvecklingsprocess, samt överför me-
del internt till FUFs enhet näringsliv och utveckling. Resterande medel får 
kvarstå under kommunstyrelsen under 2020. 
     
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1 Kommunstyrelsens utbetalning av driftsbidrag till Strömsunds utveckl-
ingsbolag AB för avvecklingsåret 2020 bestäms till 500 000 kronor. 
 
2 Kommunstyrelsen beviljar 3 016 000 kronor i tilläggsanslag för budget 
2020 till framtids- och utvecklingsförvaltningen, näringsliv och utveckl-
ing, avseende 11 månader 2020.  
 
3 Medel anvisas från kommunstyrelsens budget ändamål 350. 
 
4 Resterande 550 000 kronor kvarstår under kommunstyrelsen budget än-
damål 350. 
 
5 Efter att likvidationen av Strömsunds utvecklingsbolag AB är slutförd 
får kommunstyrelsen besluta om fördelning av avvecklingslikviden och 
rambeslut för budgetår 2021 för framtids- och utvecklingsförvaltningens 
enhet näringsliv och utveckling. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
datum 
2020-05-25 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
V Stenklyft, B Amcoff 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
Bakgrund 
 
Vi behöver justera kommunstyrelsens tidigare driftsbidrag på 4 066 tkr 
per år till Strömsunds utvecklingsbolag AB, SUAB, med anledning av bo-
lagets avveckling som pågår under 2020.  
 
Personal och löpande verksamhet har övergått till framtids- och utveckl-
ingsförvaltningens, FUFs, nya enhet näringsliv och utveckling per 1 feb-
ruari 2020. Ekonomichef och VD SUAB/ny förvaltningschef FUF har 
kommit fram till en uppskattad kostnad i SUAB till cirka 500 tkr för 2020. 
Det ska täcka ordinarie drift under januari 2020 samt kostnader för bola-
gets avveckling. När bolaget väl är likviderat kommer hela avräkningslik-
viden att överföras till Strömsunds kommun. Kommunstyrelsen får däref-
ter besluta om fördelningen av dessa medel. 
 
FUFs enhet näringsliv och utveckling har efter äskande av förvaltnings-
chef FUF utmynnat i ett förslag på tilläggsanslag på 3 016 tkr för budget 
2020. Det avser drift under 11 månader, det vill säga februari till decem-
ber 2020, inklusive projektmedel. Viss reduktion är gjord för minskade 
kostnader på grund av inställda event och aktiviteter under rådande om-
ständigheter. 
 
Resterande 550 tkr får kvarstå under kommunstyrelsen under 2020. Det 
avser bland annat vissa bolagsanknutna kostnader som upphör, tex kost-
nader för revision, styrelsearvode, redovisningstjänst och försäkring. 
Kommunstyrelsen får en ökad kostnad för arvodering i näringslivsutskot-
tet med ordförande 25 % och vice ordförande 2,5 %, cirka 245 tkr inklu-
sive personalomkostnadspålägg för 2020.  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 1 
Datum 
2020-05-18 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Ekonomichef 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelse 

 
 

Intern budgetjustering driftsramar 2021 

Vi har ett behov av att budgetjustera en mängd olika interndebiteringar 
från kommunledningsförvaltningen, KLF, till övriga verksamheter från 
och med budget 2021. 
 
Exempel på kostnader som KLF har interndebiterat ut under många år är 
vissa systemkostnader inom lön, HR och ekonomi, informatör, andel av 
tjänst.  
 
Efter denna interna budgetjustering bär KLF ansvaret för dessa kostnader 
framåt. Internjusteringen bidrar till att minska administrationen. Förvalt-
ningscheferna har bekräftat föreslagen budgetjustering. 
 

 
 
Förslag till beslut i fullmäktige 
 
1 Godkänner den interna budgetjusteringen från kommunledningsför-
valtningen till kommunens övriga verksamheter. 
 

Intern 

Nämnd/avd                                tkr ramjust.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSE 1 003
Kommunstyrelse -6
Kommunledningsförvaltning 1 464
Teknik- och serviceförvaltning -151
Framtids- o utvecklingsförvaltning -304

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND -8

BARN, KULTUR- OCH UT-
BILDNINGSNÄMND -311
Barn-, kultur- och utbildningsförv -311
Kultur- och fritidsavdelning

SOCIALNÄMND -633

NÄRVÅRDSNÄMND -51

REVISION

VALNÄMND

TOTAL 0
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