
    

 

Kallelse till kommunfullmäktige tisdag 16 september 2020, kl. 10.00 

Som ledamot i kommunfullmäktige kallas du till sammanträde. Observera ändrad tid 
för gruppmöten och sammanträde.  

För att motverka smittspridning under pandemin har partierna i en gemensam över-
enskommelse beslutat att fullmäktiges sammanträden i september och november 
ska genomföras med endast 19 ledamöter. Har du förhinder eller pga. att du tillhör 
en riskgrupp avstår från att delta i sammanträdet, var vänlig meddela detta i god tid 
så att sekreteraren kan kalla ersättare. 

Sammanträdets plats 
Virveln, Folkets hus i Strömsund. 

Information 
Informationspunkter utgår  

Utsändningsdag 
Torsdag 3 september. 

Gruppmöten 
Följande lokaler är bokade för gruppsammanträden från kl. 9.00: 

S-gruppen: Virveln, Folkets hus  
C+M-gruppen: Bryggan, kommunhuset 
SD-gruppen: Svaningen, kommunhuset 
RD-gruppen: Virgo, kommunhuset 

Välkommen 
Elisabeth Lindholm, ordförande 
Hans-Erik Jansson, sekreterare 
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Ärendelista  

1. Upprop 

2. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för proto-
kollets justering 

3. Sammanträdets kungörande 

4. Godkännande av föredragningslistan 

5. Information från kommunrevisionen 

6. Revidering av reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamver-
kan 2020 
Kommunstyrelsen § 103/2020 
Bilaga sida. 1-3 

7. Skrivelse om införande av enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av  
offentliga miljöer 
Kommunstyrelsen § 104/2020 
Bilaga sida. 4-6 

8. Kommunledningsförvaltningen intern budgetjustering 2021 
Kommunstyrelsen § 106/2020 
Bilaga sida. 7-9 

9. Investeringsbudget 2021 
Kommunstyrelsen § 111/2020 
Bilaga sida. 10 

10. Avveckling Strömsunds utvecklingsbolag AB, samt ramjustering budget 
2021 framtid- och utvecklingsförvaltningens näringsliv och utveckling 
Kommunstyrelsen § 113/2020 
Bilaga sida. 11-14 

11. Minoritetspolitiskt program 
Kommunstyrelsen § 116/2020 
Bilaga sida. 15-21 

12. Förslag till reviderat reglemente för gemensam nämnd avseende samord-
nad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 
samt hjälpmedel 
Kommunstyrelsen § 118/2020 
Bilaga sida. 22-50 
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13. Handlingsplan för klimatanpassning 
Kommunstyrelsen § 119/2020 
Bilaga sida. 51-109 

14. Årsredovisning 2019 för Akademi Norr 
Kommunstyrelsen §120/2020 
Bilaga sida. 110-130 

15. Svar på motion om kartläggning av narkotikabruk genom mätningar i av-
loppsvatten 
Kommunstyrelsen §121/2020 
Bilaga sida. 131-132 

16. Svar på medborgarförslag avseende gratis busskort till ungdomar samt fler 
bussturer 
Kommunstyrelsen §122/2020 
Bilaga sida. 133-136 

17. Rapport om ej verkställda beslut inom socialtjänsten och lag om särskilt 
stöd och service till vissa funktionshindrade inom socialnämndens verk-
samhetsområde 
Kommunstyrelsen §123/2020 
Bilaga sida. 137-140 

18. Eventuella personval som kommit in efter utskick av kallelsen 

19. Eventuella motioner/medborgarförslag/interpellationer/ som kommit in 
efter utskick av kallelsen 
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20. Delgivningar 

a) Redovisning av ej besvarade motioner 

• Motion om bättre turisminformation i Strömsunds kommun 
• Motion - Förskolebrevet på kommunens förskolor 
• Motion - Jämställt försörjningsstöd 
• Motion - Sopsortering i kommunens verksamheter 
• Motion - Psykiatrisjuksköterska i kommunen 
• Motion - medborgarbudget för kulturella och kreativa näringar 

b) Redovisning av ej besvarade medborgarförslag 
• Medborgarförslag - Höj temperatur i bassängen i Gäddede 
• Medborgarförslag - Gällande Barnomsorg i Tåsjö 
• Medborgarförslag - konkretisera förslagen i Jämtlands läns energi- 

och klimatstrategi - fossilbränslefritt 2030 
• Medborgarförslag – I friskvårdens och motionens anda, upprustning 

av 5 kilometerspåret på Rotnäset 
• Medborgarförslag - Obebodda hus en hållbar outnyttjad tillgång för 

en levande landsbygd 

c) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kom-
munfullmäktiges anslag för oförutsedda behov  
Budget 2020   830 000 kronor 
Tilläggsanslag  -180 000 kronor 
Återstår   650 000 kronor 

d) Revisionsrapport protokollsskrivning SN §84/2020 

e) Revisionsrapport psykisk ohälsa SN § 85/2020 

Elisabeth Lindholm, ordförande  Hans-Erik Jansson, sekreterare 



   Sida 1 (15) 

 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 16 juni 2020 

Sammanträdets plats och tid 
Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.15 – 11.15 

Beslutande 
Susanne Hansson (S), ordförande 
Göran Bergström (S)(via länk) 
Rebecca Sjöstedt (S) (via länk) 
Bertil Johansson (S) (via länk) 
Gudrun Hansson (S) (via länk) 
Bengt-Åke Persson (S) (via länk) 
Sara Edvardsson (S) (via länk) 
Kerstin Sjöberg (V) 
Kerstin Engkvist (C) (via länk) 
Göran Espmark (C) (via länk) 
Simon Högberg (M) (via länk) 
Håkan Espmark (M) (via länk) 
Göran Edman (RD) 
Veronica Berglund (SD) (via länk) 
Maritha Granqvist (C), tjänstgörande ersättare (via länk) 
 

Justerare 
Simon Högberg utses att justera protokollet, § 99-109. Justeringen sker på kommun-
kontoret i Strömsund torsdagen den 23 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 måndag 23 juni 2020 till tisdag 14 juli 2020. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Ström-
sund. 

  



     

 

 

Övriga närvarande 
Hans-Erik Jansson, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 100 
Helen Löfgren-Larsson, teknik- och serviceförvaltningen, § 100 
Karl Texmo, teknik- och serviceförvaltningen, § 100 
Annika Hallin, teknik- och serviceförvaltningen, § 100 
Anders Bergman, stabschef samt miljö- och byggavdelningen, § 101 och § 102 
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Innehållsförteckning 

§ 99 Kommunstyrelsens ordförande informerar _______________________________ 3 

§ 100 Insamling av matavfall ______________________________________________ 4 

§ 101 Yttrande till Miljödepartementet från Strömsunds kommun över SOU 2019:67, 
Betänkande av utredning om hållbar terrängkörning. __________________________ 5 

§ 102 Informationspunkt – Corona _________________________________________ 6 

§ 103 Revidering av reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
2020 _________________________________________________________________ 8 

§ 104 Skrivelse om införande av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av 
offentliga miljöer _______________________________________________________ 9 

§ 105 Tilläggsanslag budget 2020, näringsliv och utveckling ____________________ 10 

§ 106 Kommunledningsförvaltningen intern budgetjustering 2021 _______________ 11 

§ 107 Initiativärende – Begäran om en utvärdering av bemanningsfunktionen ______ 12 

§ 108 Delegationsbeslut _________________________________________________ 13 

§ 109 Delgivningar _____________________________________________________ 14 
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§ 99 Kommunstyrelsens ordförande informerar 
• 29 maj 2020, sammanträde i gemensamma nämnden för samverkan. 

Nämndens framtida funktion diskuteras.  

• 29 maj 2020, ägarsamråd Jämtlands räddningstjänstförbund. Budget för 
2021 diskuteras då förbundet behöver ökade anslag. 

• 1 juni 2020, sammanträden i Primärkommunala samverkansrådet och Reg-
ionens samverkansråd. Aktuella frågor är bland annat länstal för flykting-
mottagning, länsgemensam rötgasanläggning i Östersund, gemensamma 
mål och prioriteringar av infrastrukturfrågor.  

• 3 juni 2020, folkhälsoråd med diskussioner om mätning av narkotika i av-
loppsvattnet, corona-anpassade aktiviteter för ungdomar under sommar-
lovet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har genom-
fört en undersökning och en kommunrapport är klar.  

• 10 juni 2020, möte i Regionala kollektivtrafikmyndigheten om åtgärder in-
för hösten för att minska trängsel i kollektivtrafiken och på skolskjutsar.  

• 15 juni 2020, möte för kommunstyrelseordföranden med Sveriges kommu-
ner och regioner (SKR) angående corona. Anders Knape, ordförande SKR 
och Lena Micko, civilminister informerade om kommunernas arbete under 
coronapandemin och de ekonomiska ersättningarna från staten.  

• Löpande möten i krisledningsgruppen angående corona.  

• Löpande möten med länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen och övriga 
kommuner med anledning av corona. 

• Information om tecknande av avtal med Östersunds kommun med anled-
ning av borgensåtagande till Inlandsbanan AB (IBAB). Östersunds kommun 
går in med ett aktieägartillskott till IBAB på 7,5 miljoner kronor i stället för 
borgensåtagande hos Kommuninvest. Detta utifrån att Östersunds kom-
mun inte är medlemmar i Kommuninvest. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 

16 juni 2020 

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 4 

Diarienummer 2020.196 

§ 100 Insamling av matavfall 
Utifrån ett nytt regeringsbeslut ska alla kommuner åläggas att tillhandahålla ett sy-
stem 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 för-
ordar teknik- och serviceförvaltningen en insamling i egen regi.  

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse med bilagor 
AU § 92/2020 

Yrkande  
* Håkan Espmark yrkar att ärendet bordläggs. 

* Susanne Hansson yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Håkan Espmarks yrkande och fin-
ner bifall till eget yrkande. 

Yrkande  
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att fortsätta med avfallsin-
samling i egen regi även när insamling av matavfall är genomförd. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta med avfallsinsamling i egen regi även när 
insamling av matavfall är genomförd. 

Reservation 
Håkan Espmark (M), Simon Högberg (M), Kerstin Engkvist (C) och Ma-
ritha Granqvist (C) reserverar sig till förmån för Håkan Espmarks yr-
kande.  
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Diarienummer: 2020.211 

§ 101 Yttrande till Miljödepartementet från Strömsunds kommun 
över SOU 2019:67, Betänkande av utredning om hållbar terrängkör-
ning. 
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 till-
syn av överträdelser. 

Underlag till beslut 
Yttrande 
AU § 98/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att betänkandet besvaras med upprättat yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Betänkandet besvaras med upprättat yttrande 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggavdelningen 
Miljödepartementet 
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§ 102 Informationspunkt – Corona 
Anders Bergman, stabschef, informerar om läget utifrån pågående coro-
napandemi. 

Lägesrapport 
• Den 16 juni 2020 finns 888 konstaterade fall i Jämtlands län. Den tyd-

liga topp som tidigare förutspåtts i smittspridningen verkar utebli. 
Istället ser man ett mer utdraget förlopp och förutspår klusterutbrott 
på enstaka platser, exempelvis en skola. 

• Smittspridningen i Strömsunds kommun är långsam. Idag har vi elva 
konstaterade fall i kommunen, två personer har avlidit. 

• De två förskolor i Hammerdal som stängdes på grund av personal-
brist är nu åter öppnade. 

• Besöksförbudet på äldreboenden är nationellt förlängt till den 31 au-
gusti 2020. 

• Inspektionen för vård och omsorg (IVO), har genomfört granskningar 
av äldreboenden i kommunen. Resultaten visar att allt var i sin ord-
ning. 

• IVO kommer att genomföra en ny granskning av särskilda boenden 
under vecka 23-25 2020. 

Samhälle 
• Brottsligheten har minskat med 7 procent. 
• Andelen öppet arbetslösa i Strömsunds kommun har ökat med 18 

procent, genomsnitt i Jämtlands län är 39 procent. 
• De provtagningsbussar som har annonserats kommer troligen tidig-

ast vecka 26. 
• En lagrådsremiss är framtagen. Utifrån denna ska ansvaret för stäng-

ning av restauranger och liknande som inte följer folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer, föras över till kommunerna.  

Kommunala verksamheter 
• De flesta verksamheter uppger att de har ingen eller måttlig påver-

kan.  
• Tillgången till skyddsutrustning är stabil. 
• Personalbortfallet i kommunala verksamheter är lågt. 
• Hela sjuklönekostnaden för april 2020, totalt 2,2 miljoner kronor har 

återbetalats. 
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§ 102 fortsättning 
Nyligen genomförda åtgärder 
• Underhållning på äldreboenden. 
• Torghandel är åter öppen förutsett att handlare kan följa folkhälso-

myndighetens rekommendationer. 
• Utbildning av extrapersonal, så kallade ”pandemivikarier” är genom-

förd. 
• Översyn av beslut för att minska smittspridning, vad ska hända för att 

vi ska kunna öppna upp exempelvis gym, bibliotek och liknande. 
• Turistbyråerna i kommunen är stängda för fysiska besök, istället kom-

mer man att ha uppsökande verksamhet. Tillgänglighet via telefon, 
mejl och sociala medier är oförändrad. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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Diarienummer: 2020.207 

§ 103 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 
AU § 97/2020 

Yrkande 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner reviderat regle-
mente. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderat reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2020 
godkänns. 
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Diarienummer 2019.214 

§ 104 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 inve-
steringsbudgeten för ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, infrastruktur och of-
fentliga 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 
konstnärliga gestaltningen i kommunen där man vid ny-, om- och tillbyggnad av 
fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer avsätter medel till konstnärlig ge-
staltning, men inte anger en exakt summa eller procentsats. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Skrivelse från Ströms konstklubb 
AU § 99/2020 

Yrkande  
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektö-
ren i uppdrag att ta fram riktlinjer för den konstnärliga gestaltningen i 
kommunen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram riktlinjer för den konstnärliga gestalt-
ningen i kommunen. 
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Diarienummer 2020.223 

§ 105 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 
enhet näringsliv och utveckling. Resterande medel får kvarstå under kommunsty-
relsen under 2020. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
AU § 100/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enlig arbetsutskottets förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 
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 kommunstyrelsens budget ändamål 

350. 

Efter att likvidationen av Strömsunds utvecklingsbolag AB är slutförd får kommun-
styrelsen 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 

§ 106 Kommunledningsförvaltningen intern budgetjustering 2021 
Det finns ett behov av att budgetjustera en mängd olika interndebiteringar från 
kommunledningsförvaltningen (KLF),  till övriga verksamheter från och med bud-
get 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 
AU § 101/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Upprättat förslag med intern budgetjustering till kommunledningsförvaltningen 
från kommunens övriga verksamheter godkänns. Bilaga. 
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Diarienummer 2020.252 

§ 107 Initiativärende – Begäran om en utvärdering av bemannings-
funktionen 
Kerstin Engkvist (C), Göran Espmark (C), Mats Gärd (C) och Maritha Granqvist (C) 
har lämnat in ett initiativärende med en begäran om utvärdering av bemannings-
enhetens verksamhet samt organisationen för ruttplanering inom vård- och social-
förvaltningen. 

Underlag till beslut 
Initiativärende 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar skicka ärendet till kommundi-
rektör för beredning. 

Kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet skickas till kommundirektör för beredning. 
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§ 108 Delegationsbeslut   
a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 92-104. 
b) AVA-chef, Helen Löfgren-Larsson om: 

1. Ansökan om avgiftsbefrielse från grundavgift. 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
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§ 109 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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§ 109 fortsättning 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
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Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 25 augusti 2020 

Sammanträdets plats och tid 

Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.15 – 14.30 

Beslutande 

Susanne Hansson (S), ordförande 
Göran Bergström (S)(via länk) 
Rebecca Sjöstedt (S) (via länk) 
Bertil Johansson (S), ej tjänstgörande på § 110 
Gudrun Hansson (S) (via länk) 
Bengt‐Åke Persson (S) (via länk) 
Sara Edvardsson (S) (via länk) 
Kerstin Sjöberg (V) (via länk) 
Mats Gärd (C) (via länk) 
Kerstin Engkvist (C) (via länk) 
Göran Espmark (C) (via länk) 
Simon Högberg (M) (via länk fr kl 10,35) 
Håkan Espmark (M) (via länk) 
Göran Edman (RD) 
Veronica Berglund (SD) (via länk) 
Desiree Edin (S), tjänstgörande § 110, ej tjänstgörande (via länk) 

Justerare 

Mats Gärd utses att justera protokollet, § 110‐125. Justeringen sker på kommunkon‐
toret i Strömsund måndagen den 31 augusti.  

Underskrifter 

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

Susanne Hansson, ordförande 

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

Carina Wiik, sekreterare 

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

Mats Gärd, justerare 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat och kommunfullmäktige publicerar det på kommunens webbplats under peri‐
oden tisdagen den 1 september 2020 till tisdag 22 september 2020. Protokollet förvaras på kommun‐
kansliet i Strömsund. 



Övriga närvarande 

Carina Wiik, sekreterare 
Anneli Svensson, kommundirektör 
Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 111, § 113 och § 114 
Richard Persson, teknik‐ och serviceförvaltningen, § 111 och § 112 
Björn Amcoff, framtids‐ och utvecklingsförvaltningen, § 113 
Ann‐Louise Hansson, kommunledningsförvaltningen, § 114 
Anders Bergman, stabschef, § 115 
Aanna Johansson Larsson, kommunledningsförvaltningen, § 116 
Lennart Oscarsson, Jämtlandsvärme AB, § 117 
Thord Engström, Jämtlandsvärme AB, § 117 
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§ 110 Kommunstyrelsens ordförande informerar

 17 juni 2020, stormöte Akademi norr och Lapplands kommunalförbund.
Strategiska diskussioner för att skapa förutsättningar för högre utbildning
på distans i Norrlands inland. Ministern för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans deltog samt representanter från högskolan i Gävle.

 18 juni 2020, direktionsmöte Akademi norr. Ny ordförande från 16 septem‐
ber blir Susanne Hansson.

 23 juni 2020, samråd trafikverket, genomgång av projekt i kommunen.

 24 juni 2020, möte med Krokoms kommun angående deras överklagan av
skolskjutsavtalet. I och med detta så är det gamla avtalet förlängt ett år.

 24 juni 2020, avstämningsmöte med Servanet inför sommarens fiberut‐
byggnad.

 12 augusti 2020, möte med bilprovningen angående att den mobila verk‐
samheten i Gäddede upphör den 31 december.

 14 augusti 2020, möte med arbetsgruppen för Bredbandslyftet.

 24 augusti 2020, ägarsamråd med Jämtlands räddningstjänstförbund.

 25 augusti 2020, dialog med Servanet om eventuellt kommande utbyggnad
av fibernätet i kommunen.

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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Diarienummer 2020.325 

§ 111 Investeringsbudget 2021

Investeringsutrymmet för 2021 är beräknat till totalt 25 miljoner kronor (inklusive 
bredband och komponentinvesteringar). Det är den ram som beslutades av full‐
mäktige i juni 2020 och det kommer delvis att krävas extern upplåning. 

Det finns stora behov av investeringar i kommunens kärnverksamheter, bland äs‐
kade objekt har det varit nödvändigt att prioritera det som bedömts allra mest an‐
geläget. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse med bilagor 
AU § 106/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att investeringsbudget 2021 fördelas per ob‐
jekt enligt upprättat förslag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Investeringsbudget 2021 fördelas per objekt enligt upprättat förslag. 
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Diarienummer: 2020.211 

§ 112 Nyttjanderättsavtal avseende del av Strömsund 2:26 och Grels‐
gård 3:47

Strömsunds Skateförening har i en skrivelse till både kommunstyrelsen samt barn‐ 
och utbildningsnämnden ställt frågan om bland annat lämplig mark för uppfö‐
rande av en skatepark. 

Teknik‐ och serviceförvaltningen föreslår ett markområde i närheten av Dunder‐ 
och Engconhallen. Området är i detta skede väl tilltaget. Exakt placering kommer 
att ske i dialog med markansvarig på teknik‐ och serviceförvaltningen. 

Ett nyttjanderättsavtal bör upprättas och enligt fastställda riktlinjer för arrende‐ 
och nyttjanderättsavtal skall avgiftsfria upplåtelser beslutas av kommunstyrelsen. 

Skateföreningen ansvarar för anläggningen i form av uppförande, underhåll och 
att anläggningen uppfyller gällande regler. 

Om nyttjanderätten upphör skall området återställas till ursprungligt skick och an‐
läggningen avlägsnas från området. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 119/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Att ett nyttjanderättsavtal upprättas mellan Strömsunds kommun (jordägare) och 
Skateföreningen (nyttjare) för en tid om fem år med möjlighet till förlängning med 
tre år i sänder och att upplåtelsen är avgiftsfri. 

Beslut skickas till 
Teknik‐ och serviceförvaltningen 
Strömsunds Skateförening 
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Diarienummer 2019.371 

§ 113 Avveckling Strömsunds utvecklingsbolag AB, samt ramjustering
budget 2021 framtids‐ och utvecklingsförvaltningens näringsliv och
utveckling

Strömsunds utvecklingsbolag AB (SUAB) befinner sig nu i likvidation till och med 
december 2020. Avvecklingslikviden till kommunen uppgår till cirka 2,6 miljoner 
kronor netto.  

Uppdragsavtal mellan kommunen och SUAB har upprättats. Avtalet inkluderar en 
plan över kvarstående åtaganden för ett antal projekt som får slutföras inom kom‐
munens enhet näringsliv och utveckling under åren 2021−2024. 

Ett sista steg i denna verksamhetsövergång av SUAB är att besluta om en ramju‐
stering av budget 2021 mellan kommunstyrelsen och framtids‐ och utvecklingsför‐
valtningens enhet näringsliv och utveckling. Förvaltningschefen för framtids‐ och 
utvecklingsförvaltingen äskar 3,5 miljoner kronor till näringslivsverksamheten. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Uppdragsavtal 
AU § 118/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avvecklingslikviden uppgår till cirka 2,6 miljoner kronor netto från
Strömsunds utvecklingsbolag AB. Efter övertagna tillgångar och skul‐
der ger det kommunen ett resultatöverskott på cirka 600 000 kronor
år 2020, vilket tillförs kommunstyrelsen.

2. Uppdragsavtal, inklusive projektplan, mellan kommunen och
Strömsunds utvecklingsbolag AB godkänns enligt bilaga.

3. Ramjustering av budget 2021 från kommunstyrelsen till framtids‐ och
utvecklingsförvaltningens enhet näringsliv och utveckling beslutas till
3,5 miljoner kronor.
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Diarienummer 2020.328 

§ 114 Ansökan om medel för utbyggnad av bredband

Ann‐Louise Hansson och Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvalt‐
ningen, informerar om nya möjligheter att söka bidrag till ortsammanbindande fi‐
bernät. 

Det pågår en utlysning av bidrag till ortssammanbindande fibernät. Totalt finns 33 
miljoner kronor från europeiska unionens strukturfond, från dessa kan man an‐
söka om delfinansiering med 50 procent. Utöver detta är Region Jämtland Härje‐
dalen beredd att gå in med en ytterligare delfinansiering om 25 procent. 

En sammanställning av tänkbara sträckningar har tagits fram och den som är mest 
intressant är mellan Näsviken och Öhn. 

Ansökan om delfinansiering har lämnades till den 12 augusti 2020, men går att ta 
tillbaka om kommunstyrelsen inte anser att investeringen ska göras. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
AU § 109/2020 

Yrkande 

Ordförande föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medel från Tillväxtverkets
Europeiska regionala utvecklingsfond (ERUF) och medfinansiering
från Regionens tillväxtanslag för att bygga ortssammanbindande nät
längs sträckan Näsviken – Öhn.

Beräknad investeringskostnad uppgår till 3 498 000 kronor varav den
egna insatsen uppgår till 874 500 kronor under förutsättning att kal‐
kylen håller och att bidrag beviljas.

2. Investeringen på 875 000 kronor finansieras från kommunstyrelsens ändamål
002.

Beslut skickas till 
Bredbandssamordnare 
Ekonomichef
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§ 115 Information om corona

Anders Bergman, stabschef informerar om läget utifrån pågående pandemi. 

Lägesrapport 

 Staben har hittills bestått av fem stabsgrupper. Man har nu tagit beslut om att
minimera dessa till två stycken. De två grupper som fortsätter att jobba i stabs‐
läge är K2/K3 Lägesbild, analys, planering och K7/K8 Kommunikation Doku‐
mentation. Övriga grupper kommer att ligga vilande, men kommer att återupp‐
stå ifall behov uppstår.

 Den 25 augusti 2020 finns knappt 1 200 konstaterade fall i Jämtlands län. Näs‐
tan 21 000 gjorda provtagningar är gjorda.

 Smittspridningen i Strömsunds kommun är långsam. Idag har vi nitton konsta‐
terade fall i kommunen, två personer har avlidit. 1,6/1000 invånare. Bräcke lig‐
ger högst i länet på 16,5, Östersund på 9,3 och  Ragunda på 3,8.

 Ökning i många europeiska länder (jfr ålder 20‐29 år).

 En brukare inom hemtjänst. Vi gjorde snabbt en smittspårning, men ingen vård‐
personal var smittad. Vart denna brukare fått smittan vet vi inte.

 Hög efterlevande i ”vår” kommun.

 Utanförskap ökar.

 Fortsatt besöksförbud på äldreboende.

 Vi uppmanas till antikroppstestning vid ”minsta symtom”.

 Skolstart för SFI kommer att ske Folkets Hus. De blir troligen kvar hela höstter‐
minen.

 Vaccin vid årsskiftet?

MSB:s scenarier (ht20‐vt21) 

 Det hoppfulla: Smittspridning minskar över tid. Det värsta är över. Sociala, eko‐
nomiska och politiska spänningar inom länder minskar.

 Det molande: Utdragen smittspridning fortsätter. Allvarlig belastning i sam‐
hället under lång tid. Svåra ekonomiska konsekvenser. En känsla av kris utan
slut.

 Det explosiva: Stora svängningar och stor osäkerhet i smittspridningen. Explo‐
siva utbrott inträffar. Flera länder mot auktoritär och protektionistisk riktning –
effekter globala ekonomin. Tillförsikt övergår till misstro.

Kommunala verksamheter 

 Påverkan i vår kommun är ingen eller måttlig. Måttlig gäller näringslivet och det
beror troligen på att ingen ny mätning gjorts efter sommaren. Även skydd och
säkerhet samt VBE har måttlig påverkan.
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§ 115 fortsättning

Hur påverkas kommunen? 

 Stabilt läge när det gäller skyddsutrustning

 Vi har fortfarande lågt personalbortfall

 Det finns en viss oro att smittspridningen kan komma igång i och med skolstar‐
ten, att vi har flera bärplockarboenden och att jaktsäsongen börjar.

Nya genomförda åtgärder 

 Flera informationsinsatser under semesterperioden

 Inga beslut tagna i kommunledningsgruppen under sommaren

 Den 6 augusti förlängde kommunledningsgruppen beslut om att hålla lokaler
stängda tom 1 oktober. Revidering av detta beslut diskuteras.

 Vi har anpassat informationen inför skolstart.

Planerade åtgärder 

 Utvärdera distansarbete på arbetsplatsträffar

 Erbjuda en Workshop i att leda på distans

 Använda ”filmsnuttar” för att nå unga

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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Diarienummer 2020.305 

§ 116 Minoritetspolitiskt program

Minoritetspolitiska programmet ska vara ett verktyg i det dagliga arbetet med att 
skydda de lagliga rättigheterna för samerna och för att stärka deras ställning för 
att nå dessa mål. Minoritetspolitiska programmet i Strömsunds samiska förvalt‐
ningskommun har reviderats och uppdaterats. Handlingsplanen är nu utlyft från 
programmet och är ett verktyg i det dagliga arbetet i alla kommunens verksam‐
heter. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Minoritetspolitiskt program 
AU § 111/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att upprättat minoritetspolitiskt 
program fastställs. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Minoritetspolitiskt program fastställs enligt upprättat förslag. 
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§ 117 Uppsiktsplikt Jämtlandsvärme AB

Thord Engström (vd) och Lennart Oscarsson (ordförande) redovisar uppföljning av 
mätbara mål, internkontrollplan och verksamhetsplanen samt vilka planer bolaget 
har för framtiden. 

Den ekonomiska rapporten för årets första fem månader visar på ett verksamhets‐
resultat på 2,3 mnkr. Prognosen är att man för 2020 ska få 2,1 mnkr i överskott.  

Försäljningen i MWh har sjunkit om man jämför emot de senaste två åren. Detta 
beror troligen på att vi har högre genomsnittstemperatur. 

Uppföljning av mätbara mål 

 Andel biobränsle av den totala bränsleanvändningen: > 96 %, prognosen för
2020 ligger på 95,7%

 Antal nya kunder per är > 8 st eller 144 MWh, prognosen är fem nya kunder,
osäkert vilken förbrukning dessa kommer att nå upp till i år

 Antal driftsstörning < 5 st, hittills i år har de haft två driftsstörningar och för‐
hoppningen är att det inte blir några fler.

Internkontrollplan 2020 

 Process inköp och attest, att inköp görs i enlighet med kommunens regler. Kon‐
trolleras två gånger per år.

 Bränsleförsörjning, säkerställa leveransförmågan hos leverantör. Kontrolleras
två gånger per år.

 Beredskap, kontrollera beredskapens tillgänglighet. Kontrolleras tre gånger per
år.

Följande åtgärder är gjorda under fjolåret eller under första halvåret 2020: 

 Under fjolåret bytt man panntuber till en kostnad på 6 mnkr.

 Oljeläckaget i Hoting innebär att man fick installera en ny tank. Man gjorde
dessutom en översyn på andra tankar.

 Byte av bränsleskruvar är gjord till en kostnad på ca 350 tkr.

 Man har byggt en kulvert emellan Vattudalsskolan och Sörgård.

 Från och med 1 juni 2020 så har de en ny bränsleleverantör.

 Taxan höjdes med 4 % den 1 januari 2020.

Påbörjade eller planerade åtgärder:  

 Certifiering av pannoperatörer, digitala utbildning startar denna vecka för både
Jämtlandsvärmes medarbetare, men även för de medarbetare på Teknik och
service som utför arbete åt Jämtlandsvärme.
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 Man fortsätter att arbeta med planeringen av en ny produktionsanläggning i
Strömsund. Detta kommer att innebära att vi måste investera i en ny panna.
För att finanserna detta inköp så måste upplåning ske.

Yrkande  

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att utifrån ägardirektivets verk‐
samhetskrav och mål har verksamheten bedrivits på ett tillfredställande sätt och 
ingen anledning att vidta åtgärder föreligger. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anser att verksamheten har bedrivits på ett tillfredställande sätt 
och ingen anledning att vidta åtgärder föreligger. 

Beslut skickas till 
Jämtlandsvärme AB 
Kommundirektör
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Diarienummer 2020.262 

§ 118 Förslag till reviderat reglemente för gemensam nämnd avse‐
ende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjuk‐
vårdsprodukter samt hjälpmedel

Ett behov har uppstått av att revidera reglementet för gemensam nämnd avse‐
ende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsproduk‐
ter samt hjälpmedel. 

Den främsta förändringen i förslaget är att öppna upp för distansdeltagande vid 
sammanträden. Ledamöter som önskar delta på distans ska senaste fem dagar in‐
nan sammanträdet anmäla detta till ordförande eller sekreterare. Ordförande av‐
gör om närvaro får ske på distans. 

I övrigt föreslås vissa redaktionella ändringar i reglementet. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Protokoll från gemensamma nämnden för upphandling 8 juni 2020 
AU § 112/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att anta reviderat reglemente. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reviderat reglemente för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel antas. 
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Diarienummer 2020.221 

§ 119 Handlingsplan för klimatanpassning

En ny handlingsplan för klimatanpassning har utarbetats av länsstyrelsen i Jämt‐
lands län, en kommungemensam arbetsgrupp samt Region Jämtland Härjedalen. 
Utgångspunkten finns i förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpass‐
ningsarbete. 

Handlingsplanen ska användas som vägledning och stöd i samband med upprät‐
tande av planer och program, vid prioriteringar och beslut samt för att nå uppsatta 
målsättningar och synliggöra viljeinriktning för klimatanpassningsarbetet i Jämt‐
lands län. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Handlingsplan för klimatanpassning 
AU § 113/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplan för klimatanpass‐
ning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Handlingsplan för klimatanpassning antas. 
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Diarienummer 2020.244 

§ 120 Årsredovisning 2019 för Akademi Norr

Partnerskap inland ‐ Akademi Norr är en gränsöverskridande samverkan mellan 13 
kommuner från fyra län där Strömsund är en av de deltagande kommunerna. 

Akademi norr har upprättat en årsredovisning för 2019. Utöver detta ska utifrån 
att det rör sig om ett kommunalförbund med direktion frågan om ansvarsfrihet 
prövas i varje medlemskommuns fullmäktige. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 
AU § 114/2020 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Susanne Hansson (s) i handläggningen av ärendet. Vice 
ordförande Göran Bergström (s) tar över som ordförande. 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för 2019 av‐
seende direktionen Partnerskap Inland – Akademi Norr. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisning för 2019 för direktionen Partnerskap Inland – Akademi Norr god‐
känns. 
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Diarienummer 2019.225 

§ 121 Svar på motion om kartläggning av narkotikabruk genom mät‐
ningar i avloppsvatten

Moderaterna har lämnat in en motion om kartläggning av narkotikabruk genom 
mätningar i avloppsvatten. 

Frågan har diskuterats i folkhälsorådet och vår samordnare för drogförebyggande 
arbete har i uppdrag att jobba vidare med frågan på länsnivå. Under våren har 
ärendet varit uppe till diskussion på länsnivå. Länsstyrelsen Jämtland och deras 
ANDT‐samordnare (alkohol, narkotika, dopning och tobak) har börjat undersöka 
frågan för att se om ett länsgemensamt initiativ kan vara lämpligt. Utifrån detta 
avvaktar vi med att ta beslut om en enskild mätning för Strömsunds kommun. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Motion 
AU § 115/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen utifrån att en länsge‐
mensam mätning diskuteras. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås utifrån att en länsgemensam mätning diskuteras. 

Reservation 

Håkan Espmark (M), Simon Högberg (M), Kerstin Engkvist (C) och Göran Edman 
(RD) reserverar sig. 
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Diarienummer 2019.456 

§ 122 Svar till medborgarförslag avseende gratis busskort till ungdo‐
mar samt fler bussturer

Elever på Hjalmar Strömerskolans barn‐ och fritids‐ samt vård‐ och omsorgspro‐
gram har lämnat in ett medborgarförslag. I detta föreslås att Strömsunds kommun 
ska dela ut gratis busskort till ungdomar samt att fler bussturer införs under hel‐
gerna. 

Idag erbjuder Strömsunds kommun ett 20‐resorskort till alla elever på gymnasie‐
programmen på Hjalmar Strömerskolan. Att istället dela ut busskort till alla ungdo‐
mar mellan 6 och 19 år skulle innebära en kostnadsökning på drygt 2,1 miljoner 
kronor per år. 

Att införa ytterligare bussturer är också något som är kostnadsdrivande. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 
AU § 117/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 
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Diarienummer 2020.282 

§ 123 Rapport om ej verkställda beslut inom socialtjänstlagen och lag
om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade inom social‐
nämndens verksamhetsområde

Socialnämnden har lämnat in en rapport som avser beslut inom vissa lagutrymmen 
som inte kunnat verkställas. Rapporten avser första kvartalet 2020 och de aktuella 
lagrum som avses är socialtjänstlagen (2001:453) samt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (1993:387). 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Protokoll, socialnämnden § 70/2020 
AU § 120/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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Diarienummer 2020.270 

§ 124 Medelstilldelning 2021 – Samordningsförbundet i Jämtlands
län

Samordningsförbundet i Jämtlands län har inkommit med en skrivelse jämte för‐
delningsförslag för ersättning från respektive kommun och regionen. 

Försäkringskassan har nu påbörjat arbetet med medelstilldelning till samordnings‐
förbunden för 2021. 

För att Försäkringskassan ska kunna beräkna hur stor del av det statliga anslaget 
som ska tilldelas Samordningsförbundet i Jämtlands län behöver myndigheten 
uppgift om vad regionen och respektive kommun planerar att avsätta för samord‐
ningsförbundet för 2021. 

Enligt Försäkringskassans preliminära beräkning har Samordningsförbundet i Jämt‐
lands län möjlighet att tilldelas 4 055 000 kr ur det statliga anslaget under förut‐
sättning att regionen och länets kommuner tillsammans finansierar lika mycket. 

Samordningsförbundet önskar därför svar på om kommunen avser att matcha sin 
del av den statliga tilldelningen. Respektive kommuns preliminära medlemsinsats 
framgår av bifogad fördelningsmodell/beräkning. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Skrivelse från Samordningsförbundet i Jämtlands län 
Fördelningsförslag 
AU § 121/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samordningsförbundet i Jämtlands län får 184 294 kronor i medfinan‐
siering.

2. Medel anvisas ur budget för avsett ändamål.

Beslut skickas till 
Samordningsförbundet i Jämtlands län 
Kommunledningsförvaltningen 
Socialnämnden 
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Diarienummer 2020.327 

§ 125 Budget och verksamhetsplan 2021, Akademi Norr

Direktionen för Akademi Norr har utarbetat ett förslag till budget och verksam‐
hetsplan för 2021. Medlemskommunerna har i samband med detta möjlighet att 
yttra sig angående förslaget. 

Under 2021 menar direktionen att förbundet bör fortsätta sin nysatsning på att ar‐
beta mot bättre samordning med högskolor, universitet samt YH‐anordnare samt 
att arbeta vidare med varumärket Akademi Norr mot universitets‐ och YH‐studen‐
ter. 

För att klara dessa uppgifter krävs en utökad budget då intäkterna inte räcker till. 
Direktionens förslag är här att medel kan tas från förbundets egna kapital i och 
med att det finns utrymme för detta. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Följebrev 
Budget och verksamhetsplan 2021 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Susanne Hansson (s) i handläggningen av ärendet. Vice 
ordförande Göran Bergström (s) tar över som ordförande. 

Yrkande 

Ordförande föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budget och verk‐
samhetsplan för 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 

Budget och verksamhetsplan för 2021 godkänns. 

Beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Framtid‐ och utvecklingsförvaltningen 
Akademi Norr 
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§ 126 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) Samverkan kring hemsjukvård mellan region Jämtland Härjedalen och
kommunerna i Jämtlands län.

d) Strömsunds kommun, avtal om samverkan och arbetsmiljö.
e) Hemtjänstgruppen Backe/Rossön, skrivelse om att lämna central ruttpla‐

nering.
f) SmåKom, betänkande SOU 2020:8, starkare kommuner med kapacitet

att klara välfärdsuppdraget.
g) Statens haverikommission, Anmälan om möjliga risker med takkonstrukt‐

ion utifrån Tarfalahallen Kiruna.
h) Miljö‐ och byggnämnden, detaljplan för Åsen 4:53 och Åsen 5:17.
i) Jordbruksverket, Upphävande av begränsningar enligt lagen (2006:806)

om provtagning på djur. Avser Vattudalens fisk AB.
j) Arbetsmiljöverket, yttrande om ärende avseende skyddsutrustning Bris‐

marksgården.
k) Allmänna arvsfonden, beslut om stöd till Tåsjöbergets fritidsanläggning‐

ars ekonomiska förening.
l) Skatteverket, information med anledning av corona.
m) Uniper, information om planerade åtgärder – gamla Lövöns kraftverk.
n) Naturvårdsverket, kostnadsfri rådgivning vid planering av LONA‐projekt.
o) Länsstyrelsen i Västernorrland, tillstånd till slambehandlingsanläggning,

Bodums‐Ön 1:34.
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§ 126 Delgivningar ‐ fortsättning

p) Länsstyrelsen i Västernorrland, tillstånd till slambehandlingsanläggning,
Ede 5:10.

q) Statistiska centralbyrån, utjämning av LSS‐kostnader mellan kommuner,
utjämningsåret 2021, preliminärt utfall.

r) Länsstyrelsen i Västernorrland, remiss fortsatt täktverksamhet av berg
och morän i Risselås 1:194.

s) En skrivelse från en medborgare har inkommit, problem att många män‐
niskor blir attackerade av måsar på gångväg vid värmeverket.

t) Region Jämtland Härjedalen, protokollsutdrag regionfullmäktige 2020‐
06‐16 § 55, ansvarsprövning för år 2019 regionens nämnder och förbund.

u) Regions Jämtland Härjedalen, regionfullmäktiges sammanträdestider
2021.

v) Sveriges kommuner och regioner, cirkulär 20:29, beslut och justeringar i
RIPS för år 2020.

w) Sveriges kommuner och regioner, cirkulär 20:30, information om statsbi‐
draget för kompetenslyft till äldreomsorgen.

Yrkande 

Ordförande yrkar på att delgivningarna läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
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Diarienummer: 2020.207 

§ 103 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 
AU § 97/2020 

Yrkande 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner reviderat regle-
mente. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderat reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2020 
godkänns. 
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Diarienummer 2019.214 

§ 104 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 inve-
steringsbudgeten för ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, infrastruktur och of-
fentliga 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 
konstnärliga gestaltningen i kommunen där man vid ny-, om- och tillbyggnad av 
fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer avsätter medel till konstnärlig ge-
staltning, men inte anger en exakt summa eller procentsats. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Skrivelse från Ströms konstklubb 
AU § 99/2020 

Yrkande  
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektö-
ren i uppdrag att ta fram riktlinjer för den konstnärliga gestaltningen i 
kommunen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram riktlinjer för den konstnärliga gestalt-
ningen i kommunen. 

  



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 







 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 

16 juni 2020 

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 11 

Diarienummer 2020.224 

§ 106 Kommunledningsförvaltningen intern budgetjustering 2021 
Det finns ett behov av att budgetjustera en mängd olika interndebiteringar från 
kommunledningsförvaltningen (KLF),  till övriga verksamheter från och med bud-
get 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 
AU § 101/2020 

Yrkande  
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Upprättat förslag med intern budgetjustering till kommunledningsförvaltningen 
från kommunens övriga verksamheter godkänns. Bilaga. 

  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 

25 augusti 2020 
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Diarienummer 2020.325 

§ 111 Investeringsbudget 2021

Investeringsutrymmet för 2021 är beräknat till totalt 25 miljoner kronor (inklusive 
bredband och komponentinvesteringar). Det är den ram som beslutades av full‐
mäktige i juni 2020 och det kommer delvis att krävas extern upplåning. 

Det finns stora behov av investeringar i kommunens kärnverksamheter, bland äs‐
kade objekt har det varit nödvändigt att prioritera det som bedömts allra mest an‐
geläget. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse med bilagor 
AU § 106/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att investeringsbudget 2021 fördelas per ob‐
jekt enligt upprättat förslag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Investeringsbudget 2021 fördelas per objekt enligt upprättat förslag. 



 
 

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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25 augusti 2020 
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Diarienummer 2019.371 

§ 113 Avveckling Strömsunds utvecklingsbolag AB, samt ramjustering
budget 2021 framtids‐ och utvecklingsförvaltningens näringsliv och
utveckling

Strömsunds utvecklingsbolag AB (SUAB) befinner sig nu i likvidation till och med 
december 2020. Avvecklingslikviden till kommunen uppgår till cirka 2,6 miljoner 
kronor netto.  

Uppdragsavtal mellan kommunen och SUAB har upprättats. Avtalet inkluderar en 
plan över kvarstående åtaganden för ett antal projekt som får slutföras inom kom‐
munens enhet näringsliv och utveckling under åren 2021−2024. 

Ett sista steg i denna verksamhetsövergång av SUAB är att besluta om en ramju‐
stering av budget 2021 mellan kommunstyrelsen och framtids‐ och utvecklingsför‐
valtningens enhet näringsliv och utveckling. Förvaltningschefen för framtids‐ och 
utvecklingsförvaltingen äskar 3,5 miljoner kronor till näringslivsverksamheten. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Uppdragsavtal 
AU § 118/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avvecklingslikviden uppgår till cirka 2,6 miljoner kronor netto från
Strömsunds utvecklingsbolag AB. Efter övertagna tillgångar och skul‐
der ger det kommunen ett resultatöverskott på cirka 600 000 kronor
år 2020, vilket tillförs kommunstyrelsen.

2. Uppdragsavtal, inklusive projektplan, mellan kommunen och
Strömsunds utvecklingsbolag AB godkänns enligt bilaga.

3. Ramjustering av budget 2021 från kommunstyrelsen till framtids‐ och
utvecklingsförvaltningens enhet näringsliv och utveckling beslutas till
3,5 miljoner kronor.
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Diarienummer 2020.305 

§ 116 Minoritetspolitiskt program

Minoritetspolitiska programmet ska vara ett verktyg i det dagliga arbetet med att 
skydda de lagliga rättigheterna för samerna och för att stärka deras ställning för 
att nå dessa mål. Minoritetspolitiska programmet i Strömsunds samiska förvalt‐
ningskommun har reviderats och uppdaterats. Handlingsplanen är nu utlyft från 
programmet och är ett verktyg i det dagliga arbetet i alla kommunens verksam‐
heter. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Minoritetspolitiskt program 
AU § 111/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att upprättat minoritetspolitiskt 
program fastställs. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Minoritetspolitiskt program fastställs enligt upprättat förslag. 
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Diarienummer 2020.262 

§ 118 Förslag till reviderat reglemente för gemensam nämnd avse‐
ende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjuk‐
vårdsprodukter samt hjälpmedel

Ett behov har uppstått av att revidera reglementet för gemensam nämnd avse‐
ende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsproduk‐
ter samt hjälpmedel. 

Den främsta förändringen i förslaget är att öppna upp för distansdeltagande vid 
sammanträden. Ledamöter som önskar delta på distans ska senaste fem dagar in‐
nan sammanträdet anmäla detta till ordförande eller sekreterare. Ordförande av‐
gör om närvaro får ske på distans. 

I övrigt föreslås vissa redaktionella ändringar i reglementet. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Protokoll från gemensamma nämnden för upphandling 8 juni 2020 
AU § 112/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att anta reviderat reglemente. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reviderat reglemente för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel antas. 
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Diarienummer 2020.221 

§ 119 Handlingsplan för klimatanpassning

En ny handlingsplan för klimatanpassning har utarbetats av länsstyrelsen i Jämt‐
lands län, en kommungemensam arbetsgrupp samt Region Jämtland Härjedalen. 
Utgångspunkten finns i förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpass‐
ningsarbete. 

Handlingsplanen ska användas som vägledning och stöd i samband med upprät‐
tande av planer och program, vid prioriteringar och beslut samt för att nå uppsatta 
målsättningar och synliggöra viljeinriktning för klimatanpassningsarbetet i Jämt‐
lands län. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Handlingsplan för klimatanpassning 
AU § 113/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplan för klimatanpass‐
ning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Handlingsplan för klimatanpassning antas. 



Sammanträdesprotokoll 
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Diarienummer 2020.244 

§ 120 Årsredovisning 2019 för Akademi Norr

Partnerskap inland ‐ Akademi Norr är en gränsöverskridande samverkan mellan 13 
kommuner från fyra län där Strömsund är en av de deltagande kommunerna. 

Akademi norr har upprättat en årsredovisning för 2019. Utöver detta ska utifrån 
att det rör sig om ett kommunalförbund med direktion frågan om ansvarsfrihet 
prövas i varje medlemskommuns fullmäktige. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 
AU § 114/2020 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Susanne Hansson (s) i handläggningen av ärendet. Vice 
ordförande Göran Bergström (s) tar över som ordförande. 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för 2019 av‐
seende direktionen Partnerskap Inland – Akademi Norr. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisning för 2019 för direktionen Partnerskap Inland – Akademi Norr god‐
känns. 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 

25 augusti 2020 
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Diarienummer 2019.225 

§ 121 Svar på motion om kartläggning av narkotikabruk genom mät‐
ningar i avloppsvatten

Moderaterna har lämnat in en motion om kartläggning av narkotikabruk genom 
mätningar i avloppsvatten. 

Frågan har diskuterats i folkhälsorådet och vår samordnare för drogförebyggande 
arbete har i uppdrag att jobba vidare med frågan på länsnivå. Under våren har 
ärendet varit uppe till diskussion på länsnivå. Länsstyrelsen Jämtland och deras 
ANDT‐samordnare (alkohol, narkotika, dopning och tobak) har börjat undersöka 
frågan för att se om ett länsgemensamt initiativ kan vara lämpligt. Utifrån detta 
avvaktar vi med att ta beslut om en enskild mätning för Strömsunds kommun. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Motion 
AU § 115/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen utifrån att en länsge‐
mensam mätning diskuteras. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås utifrån att en länsgemensam mätning diskuteras. 

Reservation 

Håkan Espmark (M), Simon Högberg (M), Kerstin Engkvist (C) och Göran Edman 
(RD) reserverar sig. 
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Diarienummer 2019.456 

§ 122 Svar till medborgarförslag avseende gratis busskort till ungdo‐
mar samt fler bussturer

Elever på Hjalmar Strömerskolans barn‐ och fritids‐ samt vård‐ och omsorgspro‐
gram har lämnat in ett medborgarförslag. I detta föreslås att Strömsunds kommun 
ska dela ut gratis busskort till ungdomar samt att fler bussturer införs under hel‐
gerna. 

Idag erbjuder Strömsunds kommun ett 20‐resorskort till alla elever på gymnasie‐
programmen på Hjalmar Strömerskolan. Att istället dela ut busskort till alla ungdo‐
mar mellan 6 och 19 år skulle innebära en kostnadsökning på drygt 2,1 miljoner 
kronor per år. 

Att införa ytterligare bussturer är också något som är kostnadsdrivande. 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 
AU § 117/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 



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. 

 
 



 

 

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. 



 

 

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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Diarienummer 2020.282 

§ 123 Rapport om ej verkställda beslut inom socialtjänstlagen och lag
om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade inom social‐
nämndens verksamhetsområde

Socialnämnden har lämnat in en rapport som avser beslut inom vissa lagutrymmen 
som inte kunnat verkställas. Rapporten avser första kvartalet 2020 och de aktuella 
lagrum som avses är socialtjänstlagen (2001:453) samt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (1993:387). 

Underlag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
Protokoll, socialnämnden § 70/2020 
AU § 120/2020 

Yrkande  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 



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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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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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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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
Augusti 2020 

 

 Investeringsbudget 2021 
  

Investeringsbudget 2021 
Investeringsutrymmet för 2021 är beräknat till totalt 25 Mnkr (inklusive bred-
band och komponentinvesteringar). Det är den ram som beslutades av fullmäk-
tige i juni 2020 och det kommer delvis att krävas extern upplåning.   

Det finns stora behov av investeringar i kommunens kärnverksamheter så bland 
äskade objekt har det varit nödvändigt att prioritera det som bedömts allra 
mest angeläget.  

I förslaget öronmärks 2 Mnkr för bredband för möjlighet till förtätningar och/el-
ler företagsanslutningar. Kommunens bredbandsstrategi ska revideras efter att 
arbetet med bredbandslyftet slutförs i höst.  

Två potter har skapats tidigare eftersom delar av underhållskostnader inom fas-
tighetsförvaltningen och vatten/avlopp måste bokföras som investeringar pga. 
den nya regeln om komponentredovisning. Behovet av dessa potter kvarstår 
även framåt.  

En pott - dvs ospecificerat anslag - föreslås även för IT-investeringar med 1 
Mnkr för ökad IT-säkerhet.  

Investeringsbehovet för gatubeläggningar beskrivs uppgå till 3 Mnkr. Inför 2021 
föreslås en pott på 1 Mnkr, samma som föregående års nivå.  

Bland fortsatta åtgärder i Frostviksskolan föreslås att ett byte av ventilation pri-
oriteras, vilket uppgår till 2,5 Mnkr. 

Renovering av lägenheter på trygghetsboendet Rossöcenter fortsätter med 1,2 
Mnkr 2021 (pågår under tre år med start 2020).  

Kommunens behov av reservkraft har inventerats. Högsta prioritet har en ge-
mensam reservkraftsanläggning för Forsgården och Levinsgården i Gäddede 
med 900 tkr.  

Taxan för vatten och avlopp rymmer avskrivningar som motsvarar en investe-
ringsnivå 2021 på cirka 7920 kkr. Bland annat fortsätter åtgärder för förnyelse 
av ledningsnät med 3,6 Mnkr årligen.   

Seriebyte av gatubelysning fortsätter med 2 750 tkr för 2021 (pågår under tre 
år med start 2020). 

Avfall Sverige föreslår i en hemställan till regeringen att tidpunkten för att börja 
tillämpa bestämmelsen om krav på separat insamling av matavfall flyttas fram 

8



till utgången av 2023. Enligt nuvarande reglering ska bestämmelsen börja till-
lämpas från januari 2021. Om vi tror att införandet kan skjutas upp görs endast 
överbyggnaden för matavfall (på Lia) 2021 (700 tkr). Investeringar av kärl med 
biohylla samt containers för avfall flyttas till 2022 (prel. 3,1 Mnkr).  

Inom Barn, kultur- och utbildningsförvaltningen föreslås att nya slöjdmaskiner 
köps till Grevåkerskolan utifrån arbetsmiljöskäl. Det pågår ett arbete inom för-
valtningen kring Framtidens skola. Inga slutförslag finns ännu tillgängliga att ta 
ställning till budgetmässigt inför ramfördelning 2021. Om det landar i ett slut-
förslag som medför minskande driftkostnader så en snabb återbetalning av in-
vesteringen kan ske (3-5 år), kan detta objekt beviljas utanför de ordinarie 25 
miljoner kronorna. 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen behöver ett felsökningsinstrument (50 
tkr) till Fordons- och transportprogrammet för att kunna uppfylla de krav som 
anges i kursplanen. 

 

  

Förslag till beslut 
 

1.  Investeringsbudget 2021 fördelas per objekt enligt upprättat förslag.  

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 
Kommunstyrelsen, Anneli Svensson, Kommundirektör 

Bilagor 

Investeringsbudget 2021 fördelad per objekt 
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Bilaga

Investeringsbudget 2021 fördelad per objekt
Budget Utkast

2021 2022
Motivering Belopp Belopp

KS Bredband (årlig pott) Kommunalt bredbandsmål 2 000 2 000

KS Reservkraft  Levins/Forsgården Drift vid strömavbrott 900

TSF fastigheter K3 (årlig pott) Komponentavskrivningar 4 500 4 500

Investeringsplan enl. VA-taxa 7 920 7 920

TSF IT (årlig pott) IT-säkerhet 1 000 1 000

Eftersatt underhåll 1 000 1 000

Påbörjat 2020, 3-årig plan 2 750 2 500

TSF Ventilation Frostviksskolan Inomhusmiljö 2 500

Påbörjat 2020, 3-årig plan 1 200 1 200

Överbyggnad matavfall 700 3 100
(Om krav flyttas till 2023)

BKU Slöjdmaskiner Grevåker Uppfyller ej arbetsmiljökrav 200

FUF Felsökningsinstrument Fordons- Uppfylla kursplanen 50
och transportprogrammet

24 720 23 220

25 000 25 000

280 1 780

TSF Vatten Avlopp 

Budgetram 

Återstår

TSF Rossöcenter

TSF Renhållning, insamling matavfall

Totalt

TSF Gatubeläggningar (årlig pott)

TSF Seriebyte belysning 

Beslut/ Förvaltn. Prio
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
5 augusti 2020 

 (Diarienr) Diarienummer  

Avveckling Strömsunds utvecklingsbolag AB, samt ramjustering 
budget 2021 framtids- och utvecklingsförvaltningens näringsliv och 
utveckling 

Sammanfattning 
Strömsunds utvecklingsbolag AB, SUAB, befinner sig nu i likvidation till och med 
december 2020. Avvecklingslikviden till kommunen uppgår till cirka 2,6 mnkr 
netto.  

Uppdragsavtal mellan kommunen och SUAB har upprättats. Avtalet inkluderar 
en plan över kvarstående åtaganden för ett antal projekt som får slutföras inom 
kommunens enhet näringsliv och utveckling under åren 2021−2024. 

Ett sista steg i denna verksamhetsövergång av SUAB är att besluta om en ram-
justering av budget 2021 mellan kommunstyrelsen och framtids- och utveckl-
ingsförvaltningens enhet näringsliv och utveckling. Förvaltningschefen för fram-
tids- och utvecklingsförvaltingen äskar 3.500 tkr till näringslivsverksamheten. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Avvecklingslikviden uppgår till cirka 2,6 mnkr netto från Strömsunds utveckl-

ingsbolag AB. Efter övertagna tillgångar och skulder ger det kommunen ett 
resultatöverskott på cirka 600 tkr år 2020, vilket tillförs kommunstyrelsen. 

2. Uppdragsavtal, inklusive projektplan, mellan kommunen och Strömsunds ut-
vecklingsbolag AB godkänns enligt bilaga. 

3. Ramjustering av budget 2021 från kommunstyrelsen till framtids- och ut-
vecklingsförvaltningens enhet näringsliv och utveckling beslutas till 3.500 tkr. 

Beskrivning av ärendet 
Historik 

Fullmäktige beslutade den 11 december 2019 §108 angående verksamhetsö-
vergång mellan kommunen och SUAB. Näringslivsfrågor överfördes till kommu-
nens framtids- och utvecklingsförvaltning, FUF, från den 1 februari 2020, och 
SUAB påbörjade bolagsavvecklingen från den 1 januari 2020. 

Ett näringslivsutskott under kommunstyrelsen inrättades efter beslut i kom-
munstyrelsen den 17 december 2019 §251. 

Budget 2020 avseende kommunstyrelsens tidigare driftsbidrag till SUAB regle-
rades efter beslut i kommunstyrelsen den 16 juni 2019 §105 med 500 tkr till 
SUAB och 3.016 tkr till FUF. 

Det återstår nu att besluta om avvecklingslikviden från SUAB till kommunen, 
samt en ramjustering av budget 2021 mellan kommunstyrelsen och FUFs enhet 
näringsliv och utveckling. Avvecklingsprocessen för SUAB var inte tillräckligt 
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långt framskriden vid fullmäktiges beslut om budget 2021 under junisamman-
trädet, varför denna post regleras separat. 

Avvecklingslikvid 2020 

Avvecklingslikviden uppgår till cirka 2,6 mnkr netto. I sammandrag består likvi-
den av tillgångar, främst bankmedel, på cirka 5,2 mnkr, pensions- och se-
mesterlöneskuld på 2,6 mnkr, och ansamlade åtagande för projekt på 2 mnkr. 
Detta medför ett resultatöverskott på cirka 600 tkr som tillfaller kommunstyrel-
sen för år 2020. 

Ansamlade projektmedel i SUAB på 2 mnkr består dels av gamla statliga nä-
ringsbefrämjande medel, bland annat statens avveckling av Industricentrastif-
telsen, dels av nyare projektmedel som inte kunnat genomföras inom året. Ett 
uppdragsavtal har upprättats mellan kommunen och SUAB. Avtalet inkluderar 
även en projektplan för att slutföra gamla åtagande under en övergångsperiod 
om fyra år, åren 2021-2024. 

Ramjustering budget 2021 

Förvaltningschefen för FUF har upprättat en detaljbudget för år 2021. Budge-
täskandet uppgår till en kostnadsbudget på 3.500 tkr för år 2021 till enheten 
näringsliv och utveckling. Finansiering av ramjusteringen sker genom minskad 
kostnadsbudget för näringsliv under kommunstyrelsen. 

Kostnadsminskning 

Sammantaget blir det en kostnadsminskning för kommunstyrelsens ändamål 
näringsliv för år 2020 med cirka 1.150 tkr, 550 tkr enligt tidigare beslut i juni 
och ovanstående avvecklingslikvid på cirka 600 tkr. 

Kostnadsminskningen för år 2021 uppskattar vi till cirka 560 tkr, då tidigare 
driftsbidrag på 4.066 tkr under kommunstyrelsen blir en ramjustering till FUF på 
3.500 tkr. 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Björn Amcoff, förvaltningschef 

Kommunledningsförvaltningen, Veronica Hjorter Stenklyft, ekonomichef. 

Bilagor 

Uppdragsavtal, inklusive projektplan, mellan kommunen och SUAB 
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Uppdragsavtal  

1.Inledning 

Detta dokument utgör uppdragsavtalet (hädanefter Uppdragsavtalet) mellan Strömsunds Kommun, 
org.nr 212000-2486 (hädanefter ”Kommunen”), och Strömsunds Utvecklingsbolag AB, org. nr. 
556241-6726 (hädanefter ”Suab”). 

2. Bakgrund 

Kommunen har valt att omorganisera näringslivsfunktionen från ett helägt aktiebolag till framtids- 
och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun. Suab har trätt i likvidation och kommer att 
likvideras i december 2020.  
Näringslivsfunktionens uppdrag kvarstår oförändrat. 
Vid likvidationen uppstår en slutlikvid på cirka 2 mnkr i projektmedel avsedda för 
näringslivsutveckling i kommunen.     

3. Syfte 

Uppdragsavtalet definierar hur slutlikviden kommer användas som finansiering av 
näringslivsutvecklingsprojekt under perioden 2021-2024. 

4. Uppdrag 

Enheten näringsliv och utveckling i framtids- och utvecklingsförvaltningens (FUF) huvuduppgift är att 
tillhandahålla olika tjänster och aktiviteter som stödjer utvecklingen av befintligt näringsliv samt 
stimulerar till nyföretagande samt landsbygdsutveckling i kommunen. Näringsliv och utveckling ska 
därutöver bistå vid nyetableringar.  Grunduppdraget finansieras genom kommunens ordinarie 
budgetprocess. 

Ytterligare utvecklingsprojekt finansieras av slutlikviden från avvecklingen av Suab enligt följande: 

Huvudområde 2021 2022 2023 2024 Summa tkr 

Kompetensförsörjning/inflyttning – Heja 
Strömsund 

100 100 100 100 400 

Markexploatering – Detaljplanering, 
markberedning , nyetablering 

100 100 100 100 400 

Företagsstöd  – Information och rådgivning 50 50 50 50 200 

Utbildning  - riktade utbildningsinsatser till 
näringslivet 

75 75 75 75 300 

Guldälggalan – Uppmärksamma 
framgångsrika företagare      

75 75 75 75 300 

Förstärkt samverkan mellan skola och 
näringsliv för att skapa ökat intresse för det 
lokala näringslivet och lokala 
utbildningsmöjligheter   

100 100 100 100 400 

Summa 500 500 500 500 2000 
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Medlen kan användas till att förstärka redan pågående projekt eller direkt finansiera nya 
utvecklingsprojekt.  
Medlen bör kunna flyttas inom olika huvudområden och inom olika år för optimal och effektiv 
användning baserat på löpande prioriteringar och behov.  

 

 

5. Giltighet 

Avtalet gäller t.o.m. 2024-12-31. 
 

 

Strömsund 2020-XX-XX 

Strömsunds Kommun   Strömsunds Utvecklingsbolag AB 

 

 

Anneli Svensson   Björn Amcoff 
Kommundirektör   Likvidator 

Kommenterad [MJ1]: Avtalet bör även dokumentera 
tidigare (muntlig) överenskommelse. Jag vet inte under hur 
lång tid parterna har jobbat på detta sätt. 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunfullmäktige 
6 juli 2020 

Diarienummer 2020.305 

Minoritetspolitiskt program 

Strömsunds kommun/Straejmien tjïelte ingår från och med den 1 januari 2010 i 
förvaltningsområdet för de samiska språken och omfattas av Lagen om nation‐
ella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Lagen ställer särskilda krav på 
förvaltningskommunerna i arbetet med att stärka de nationella minoriteternas 
rättigheter. Den 1 januari 2019 reviderades minoritetslagen så att rättigheter 
och skyldigheter stärks ytterligare för minoriteterna.  

Minoritetspolitiska programmet ska vara ett verktyg i det dagliga arbetet med 
att skydda de lagliga rättigheterna för samerna och för att stärka deras ställning 
för att nå dessa mål. Minoritetspolitiska programmet i Strömsunds samiska för‐
valtningskommun ska revideras och uppdateras och innehåller en handlings‐
plan som ska vara ett verktyg i det dagliga arbetet i alla kommunens verksam‐
heter. Den ska skydda de lagliga rättigheterna och stärka samernas och minori‐
teternas ställning. Handlingsplanen innehåller kortsiktiga och långsiktiga mål 
sam riktlinjer och åtgärder för att nå uppsatta mål. Handlingsplanen och budge‐
ten styrs efter lagstiftningar, aktuellt behov samt språk‐ och kulturinventering.  

Minoritetspolitiska programmet är i grunden samma text som tidigare, men lä‐
gesbeskrivning och åtgärder för varje verksamhetsområde, inriktningsmål och 
effektmål ingår i löpande text och är uppdaterad enligt gällande lagstiftning. 
Övergripande riktlinjer och åtgärder är flyttade till handlingsplan för att lättare 
kunna användas i det dagliga arbetet. Minoritetspolitiska programmet och 
handlingsplanen är uppdaterad utifrån att den reviderade minoritetslagen 
trädde i kraft 1 januari 2019. Minoritetspolitiska programmet ska ligga som 
grund lång tid framåt i tiden och uppdateras vid lagändring/annat. 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige fastställer det minoritetspolitiska programmet. 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 

Kommunledningsförvaltningen 
Aanna Johansson Larsson, Samisk samordnare. 
 
Bilagor 

Minoritetspolitiskt program 
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Minoritetspolitiskt program 
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5. Uppföljning och återrapportering _________________________________  6 
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Minoritetspolitiskt program 
  
  

 

 
 

2 

1 Bakgrund och syfte 

Riksdagen bekräftade samernas ställning som urfolk år 1977. I februari 2000 ra‐
tificerade Sverige både Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter (Ramkonventionen) och Europeiska stadgan om landsdels‐ eller mi‐
noritetsspråk (Minoritetsspråkskonventionen). I samband med Sveriges ratifice‐
ring infördes minoritetspolitiken som ett politikområde inom den svenska stats‐
budgeten.  

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella mi‐
noriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja minoritetssprå‐
ken så de hålls levande.  

2 Inledning  
Strömsunds kommun/Straejmien tjïelte ingår från och med den 1 januari 2010 i 
förvaltningsområdet för det samiska språket. Lag (SFS 2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk ställer särskilda krav på förvaltningskommu‐
nerna i arbetet med att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Första 
januari 2019 stärktes minoritetslagstiftningen ytterligare.  

Brister och möjligheter 

Av propositionen Nationella minoriteter i Sverige (Prop.2008/2009:158) framgår 
att Sverige inte i tillräckligt hög grad har levt upp till sina folkrättsliga minori‐
tetsåtaganden. I ett historiskt perspektiv har minoriteterna förtryckts och osyn‐
liggjorts. Regeringens slutsats är därför att det behövs ett medvetet arbete för 
att integrera ett minoritetsinriktat tankesätt i kommuners och myndigheters ar‐
bete med dessa grupper. Regeringen skriver vidare att utvecklingen av minori‐
tetspolitiken är en fortlöpande process där insatserna för att stärka och skydda 
de nationella minoriteterna ska ingå som en naturlig del i samhällets åtaganden 
gentemot medborgarna. Innehållet i propositionen ligger till grund för Ström‐
sund kommuns Minoritetspolitiskt program. Samtidigt är det av stort värde för 
kommunen att främja och utveckla det samiska språket, den samiska kulturen 
och de samiska näringarna av det skälet att den utgör en tillgång som berikar 
Strömsunds kommun. Upplevelse och turismindustrin är ett område där den sa‐
miska närvaron kan vara en resurs med goda utvecklingsmöjligheter. 
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3 Inriktning samisk förvaltningskommun 
Samtidigt är det av stort värde för kommunen att främja och utveckla det sa‐
miska språket, den samiska kulturen och de samiska näringarna av det skälet 
att den utgör en tillgång som berikar Strömsunds kommun. Upplevelse och tur‐
ismindustrin är ett område där den samiska närvaron kan vara en resurs med 
goda utvecklingsmöjligheter. 

Den som tillhör en minoritetsgrupp ska känna sig väl bemött och respekterad 
vid kontakter med kommunen. Strömsunds kommun ska genom strukturerade 
och regelbundna samrådsformer ge de nationella minoriteterna möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem och beakta deras synpunkter och behov i be‐
slutsfattande. 

Inriktning rörande kartläggning 

Europarådet har i sin granskning av svensk minoritetspolitik påpekat att bris‐
tande statistik om Sveriges nationella minoriteter gör det svårare att följa upp 
Sveriges åtaganden i ramkonventionen och minoritets‐ språkkonventionen. 
Svenska myndigheter registrerar av integritetsskäl inte befolkningen, att införa 
en sådan registrering är heller inte aktuell, men för att kunna implementera mi‐
noritetsspråklagen behöver kommunen ha kunskap om minoritetssituationen i 
området. Av den anledningen är kartläggningen ett krav. Enligt förordningen 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) ska varje kom‐
mun tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga behov som finns 
och åtgärder till stöd för språken. Lagen syftar till att skydda människors per‐
sonliga integritet och att denna inte kränks när personuppgifter behandlas. 
Strömsunds kommun/Straejmien tjïelte har valt att benämna kartläggning med 
Språk‐ och kulturinventering. 

Inriktning rörande information och synliggörande 

Strömsunds kommun/Straejmien tjïelte ska när det behövs på ett lämpligt sätt 
informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter (SFS 2009:724 3 §) 
och främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin 
kultur i Sverige (SFS 2009:724 4 §).  

Samiska kulturen och samiska språk ska vara närvarande och synliggjort inom 
kommunen. Barns kultur ska främjas.  

Skyltning på sydsamiska av kommunala fastigheter såsom förskoleverksamhet, 
äldreomsorg, skola, kommunhus och andra kommunala byggnader.  

Vägmärken och vägskyltar som lokaliseringsmärken ska finnas på sydsamiska. 
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Synliggöra samiska flaggan genom att flagga den samiska flaggan på Samefol‐
kets dag. 

Inriktning rörande rätten att tala samiska med Strömsunds kom‐
mun 

Enskilda har rätt att använda samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med 
kommunen i ärenden där den enskilde är part eller ställföreträdande part (SFS 
2009:724 8‐12 §), om den enskilde använder samiska i ett sådant ärende är 
myndigheten skyldig att ge ett muntligt svar på samma språk. Enskilda har rätt 
att få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering på samiska. 
Strömsunds kommun ska vara förberedd inför att muntligen eller skriftligen be‐
möta på minoritetsspråken.  

Inriktning rörande förskola och modersmålsträning  

Flerspråkighet ska ses som en styrka. Grunden för barns språkutveckling och 
den senare språkkompetensen och identiteten läggs i förskoleålder. Barn och 
unga är därför en nyckelgrupp i arbetet med att trygga samiskans ställning. 

Inriktning rörande modersmålsundervisningen inom grundskola 

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har enligt grundskoleför‐
ordningen rätt till modersmålsundervisning i grundskolan. För samiska gäller att 
undervisning ska ske om det bara finns en enda elev och även om språket inte 
används som det dagliga umgängesspråket i hemmet. Strömsunds kommun ska 
kunna erbjuda modersmålsundervisning till alla som tillhör en nationell minori‐
tet. Föräldrar ska erbjudas information om modersmålsundervisning inom 
grundskola.  

Inriktning rörande modersmålsundervisningen inom gymnasieskolan 

Strömsunds kommun ska erbjuda modersmålsundervisning till alla flickor och 
pojkar som tillhör en nationell minoritet. För undervisning inom minoritets‐
språk ska undervisning ske om det bara finns en enda elev. Inom gymnasiesko‐
lan krävs kunskaper i modersmålet för att eleven ska vara berättigad till under‐
visning. I gymnasieskolan kan modersmålsundervisning anordnas som individu‐
ellt val, utökat program eller som ersättning för andra språk, dock ej svenska 
och engelska. Föräldrar eller myndig elev ska erbjudas information rörande mo‐
dersmålsundervisning inom gymnasieskolan. 
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Inriktning rörande äldreomsorg 

De äldre är ofta de språk‐ och kulturbärarna samt värnare av traditioner. Det är 
viktigt att de äldre som kan tala samiska kan fortsätta att använda sitt språk. 
Det är även viktigt av den anledningen att det språk som man senast har lärt sig 
kan försvinna med åldern, medan däremot kunskaperna i modersmålet består.  

De äldres välbefinnande påverkas också i hög grad av omgivningen. Om den 
vardagliga omgivningen inte förstår personen och dennes önskemål finns risk 
för isolering. Ett problem värt att uppmärksamma är att barnen/barnbarnen 
kan ha tappat färdigheten till sina föräldrars eller far‐ och morföräldrars språk. 
Då blir kommunikationen inte sådan att den kan säkerhetsställa den äldres be‐
hov att yttra sig och bli förstådd till fullo.  

Enligt minoritetsspråklagen (SFS 2009:724 18 §) har samer i förvaltningskom‐
munerna rätt att få hela eller väsentlig del av service och omvårdnad inom ra‐
men för äldreomsorg av personal som behärskar samiska. Kommunen ska inom 
ramen för sådan omsorg som erbjuds beakta de äldres behov av att upprätt‐
hålla sin kulturella identitet samt informera den som ansöker om bistånd inom 
ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad. 
Detta regleras i § 18 a, b och c. 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kapitel 5, § 6 föreskriver att kommunen ska 
verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli el‐
ler samiska där detta behövs i omvårdnaden om de äldre.  

Strömsunds kommun ska erbjuda äldre inom särskilt boende och hemtjänst rät‐
ten att bemötas på sitt eget minoritetsspråk.  

Strömsunds kommun håller sig väl informerad och har aktuell kännedom om 
anställdas språkkunskaper. Inköp av samisk litteratur till äldreomsorg sker vid 
behov. 

Inriktning rörande personalutveckling/utbildning  

Den 10 juni 2009 antog riksdagen regeringens proposition, Från erkännande till 
egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna. I den betonas 
mycket starkt kommunernas skyldighet när det gäller att informera de nation‐
ella minoriteterna om deras rättigheter och att främja de nationella minorite‐
ternas språk och kultur. En grundförutsättning för att detta ska kunna ske är att 
ansvariga tjänstepersoner är tillräckligt insatta i minoritetslagstiftningen och att 
det i övrig förvaltning finns kunskap om Sveriges urbefolkning. Anställda inom 
kommunen ska informeras om minoritetslagstiftningen och minoriteternas kul‐
tur, historia samt språk samt delta i språk‐ och kulturinventering. 
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Inriktning rörande kultur och fritid  

Kulturverksamhet fungerar ofta som en väg till ny kunskap och främjar dialog, 
inflytande och skapande. Eftersom språket är en bärare av kulturen är det vik‐
tigt att på olika sätt främja samiska kulturyttringar.  

Språklagen (2009:600) anger att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken och att de nationella minori‐
teterna även i övrigt ska ha möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sve‐
rige. Särskild vikt skall läggas vid barns utveckling av en kulturell identitet och 
användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Samernas möj‐
lighet att behålla och utveckla sin kultur skall främjas genom kulturinsatser. 

5. Uppföljning och återrapportering  
När det gäller kommunens arbete som helhet har Sametinget regeringens upp‐
drag att följa upp kommunens tillämpning av lagen (SFS 2009:1299, 3 §, 12 §). 
En standardiserad modell skall användas för alla förvaltningar. Strömsunds 
kommun/Straejmien tjïelte är skyldig att årligen rapportera till Sametinget (SFS 
2009:724, 20 §). Detta minoritetspolitiska program ska följas upp och revideras 
av samisk samordnare samt samrådas med samiska samrådsgruppen och de 
tjänstepersoner som ingår i den arbetsgruppen.  
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
30 juni 2020 

Diarienummer 2020.262 

Förslag till reviderat reglemente för gemensam nämnd avseende 
samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjuk‐
vårdsprodukter samt hjälpmedel. 

Beskrivning av ärendet 

Ett behov av att revidera reglementet för gemensam nämnd avseende samord‐
nad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt 
hjälpmedel. 

Den främsta förändringen i förslaget är att öppna upp för distansdeltagande vid 
sammanträden. Ledamöter som önskar delta på distans ska senaste fem dagar 
innan sammanträdet anmäla detta till ordförande eller sekreterare. Ordförande 
avgör om närvaro får ske på distans. 

I övrigt föreslås vissa redaktionella ändringar i reglementet. 

Förslag till beslut  

Reviderat reglemente antas utifrån upprättat förslag. 

 Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 

Kommunledningsförvaltningen, Hans‐Erik Jansson, verksamhetscontroller. 

Bilagor 

Förslag till reviderat reglemente. 

Protokoll gemsamma nämnden för upphandling 8 juni 2020. 
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Reglemente för Gemensam nämnd 
mellan Region Jämtland Härjedalen och 
länets samtliga kommuner avseende 
samordnad upphandling, lagerhållning 
och distribution av sjukvårdsprodukter 
samt hjälpmedel  
 
Fastställt av kommunfullmäktige i  
  
Östersunds, Strömsunds, Krokoms, Härjedalens, Bergs, Bräcke, Åre och Ragunda 
kommuner samt Region Jämtland Härjedalen har kommit överens om att samverka i en 
gemensam nämnd, kallad Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel åt 
kommunerna och regionerna. 
 
Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i dess 
organisation. 
 
Den gemensamma nämnden är bildad i enlighet med 3 kap 9 § Kommunallagen (2017:725), 
tidigare 3 kap 3 a-c §§ Kommunallagen (1991:900). Utöver vad som följer av lag, gäller detta 
reglemente och ett mellan kommunerna och regionen ingånget samarbetsavtal för den 
gemensamma nämnden. 

1. Uppgifter 
Den gemensamma nämndens uppgift är att på affärsmässiga villkor svara för samordnad 
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel. 
 
Med sjukvårdsprodukter avses produkter som används i sjukvård eller sjukvårdsliknande 
verksamhet samt hjälpmedel som Hjälpmedelscentralen har ansvar för att tillhandahålla i 
länets kommuner och regionen. 
 
Den gemensamma nämnden har också till uppgift att erbjuda hjälpmedel för 
funktionshindrade till dem som är bosatta i kommunerna i länet. Uppgiften omfattar både 
kommunernas och regionens ansvar att erbjuda hjälpmedel.  
 
Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vilken hjälpmedelsgrupp 
de ska höra. 
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Nämndens får besluta om tillämpningsanvisningar och rutiner för verksamheten, tolkning 
av hjälpmedelsfrågor där oklarheter råder och övergripande prioriteringsärenden 
(egenansvar gällande fritid, dubbelutrustning och liknande). 
  
Nämnden ansvarar för att sortimentsurval sker på ett sådant sätt att kommuner, region och 
brukarorganisationer har inflytande, att utvärdering och uppföljning sker av 
hjälpmedelsverksamheten ur ett brukarperspektiv och att verksamheten drivs ekonomiskt 
och rationellt och med hög kvalitet vad avser kompetens, service och kostnadseffektivitet. 
  
Nämnden ska vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande 
kommunerna och regionen. 
 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i Östersund om inte nämnden själv bestämmer annat. 

1.1. Deltagande på distans 
Den gemensamma nämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Vid 
sammanträde med deltagare på distans gäller Region Jämtland Härjedalens Regler för 
deltagande i sammanträden på distans i politiska organ.  
 
Ledamot som önskar delta i sammanträde på distans ska senast fem dagar före 
sammanträdet anmäla detta till ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. 

2. Sammansättning 
Den gemensamma nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Varje kommun och 
regionen utser vardera en ledamot och en ersättare. 
 
Region Jämtland Härjedalen ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en vice 
ordförande enligt vad som sägs i samarbetsavtalet under punkten 4. 

3. 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/regionen som valt ledamoten tjänstgöra i 
ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 
tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 
 
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 
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4. Ersättning till ledamot och ersättare 
Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget 
från den kommun/regionen som valt ledamoten och ersättaren. 

5. 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. 

6. Kallelse 
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 samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före 
sammanträdesdagen. 
 
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. 

7. Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av ett 
sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid ordförandens uppgifter 
och vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter träder den av dessa in som är 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. 

8. 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 och 
regionens anslagstavlor. 
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Utdrag ur protokoll ska tillställas de kommuner som är berörda av nämndens beslut samt 
regionen, om det är berört. Fullständiga protokoll ska tillställas de samverkande 
kommunernas och regionens revisorer. 

9. 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. 

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

11. Undertecknande av handlingar och 
expediering 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller, vid förfall för denne, vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer. 
 
Avtal, andra handlingar samt skrivelser i ärenden som beslutas av delegat skrivs under av 
delegaten. 
 
Skrivelser till följd av verkställighet av beslut undertecknas av den tjänsteperson som 
verkställer beslut. 
 
Nämnden får besluta att underskrift i vissa fall ska ske i annan ordning. 
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PROTOKOLL

Mötesdatum
Gemensamma nämnden för 
upphandling

2020-06-08

Sekreterare .................................................
Christian Olsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Mats E Nilsson (L)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Karin Näsmark (S)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gemensamma nämnden för upphandling
Sammanträdesdatum 2020-06-08
Datum för anslags 
uppsättande

2020-06-09 Datum för anslags 
nedtagande

2020-06-26

Förvaringsplats för 
protokollet

Regionens hus, samordningskansliet

.................................................Underskrift

Christian Olsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Indalsälven, plan 3, Hus 3 kl. 16:15-16:45

Beslutande ledamöter Johan Looke (M)
Andreas Karlsson (C)
Lars-Gunnar Norlander (S)
Karin Näsmark (S)
Anton Waara (S)  ersätter Lise Hjemgaard-Svensson (M)
Mats E Nilsson (L) (Ordförande)

Utses att justera Karin Näsmark (S)

Justeringens plats och tid Regionens Hus ,  2020-06-08   16:45

Protokollet omfattar §18

1
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PROTOKOLL

 2
Mötesdatum

Gemensamma nämnden för 
upphandling

2020-06-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§18

Reviderat reglemente för Gemensam nämnd avseende samordnad 
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt 
hjälpmedel (GNU/5/2020)

Sammanfattning

Uppgifterna för den gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning 
och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel regleras genom ett reglemente och ett 
samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner. Den 
gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i regionens politiska 
organisation. Regionen ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt 
ombesörjer nämndens administration och ansvarar för dess dokument. En tjänstemannagrupp 
har till uppgift att handlägga och bereda frågor till nämnden som berör 
hjälpmedelsverksamheten.

Enligt 6 kap. 24 § Kommunallagen (2017:725, KL) får fullmäktige besluta i vilken 
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans 
ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 § KL, dvs. deltagandet ska i sådant fall ske genom 
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande 
vid nämndens sammanträde.

I april 2017 (§ 53) införde Region Jämtland Härjedalen möjlighet för ledamöter i fullmäktiges 
presidium, regionstyrelsen, nämnderna och utskotten att delta på distans vid respektive 
sammanträde (RS/2350/2016). Samtidigt fastställde regionfullmäktige Regler för deltagande i 
sammanträden på distans i politiska organ. Av reglerna framgår förutsättningarna för 
deltagande på distans och ordförandens och ledamöternas ansvar vid deltagande på distans.

Med anledning av coronapandemin och de restriktioner som har införts på nationell nivå för 
att minska risken för smittspridning beslutades att nämndens sammanträde den 27 april skulle 
ställas in. Detta bland annat eftersom det i nuläget inte finns någon möjlighet att delta i 
nämndens möten och ta beslut på distans, då denna möjlighet inte finns inskriven i 
reglementet.

Mot ovan givna bakgrund föreslås att det i reglementet införs en ny punkt, 1.1 Deltagande i 

2
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 3
Mötesdatum

Gemensamma nämnden för 
upphandling

2020-06-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

sammanträde på distans, enligt följande:

”1.1

Den gemensamma nämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Vid 
sammanträde med deltagare på distans gäller Region Jämtland Härjedalens Regler för 
deltagande i sammanträden på distans i politiska organ.

Ledamot som önskar delta i sammanträde på distans ska senast fem dagar före sammanträdet 
anmäla detta till ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.”

I övrigt föreslås vissa redaktionella ändringar i reglementet.

Förslag till beslut

Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter föreslår Regionfullmäktige och länets samtliga kommunfullmäktige:

1. Reviderat Reglemente för Gemensamma nämnd avseende samordnad upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter fastställs.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslut

Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter föreslår Regionfullmäktige och länets samtliga kommunfullmäktige:

1. Reviderat Reglemente för Gemensamma nämnd avseende samordnad upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter fastställs.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till 

Inköpschef, Tf. enhetschef Hjälpmedels- och förrådsenheten, Regionstyrelsen, 
Kommunstyrelser i länets kommuner, Revisorer

3
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PROTOKOLL

 4
Mötesdatum

Gemensamma nämnden för 
upphandling

2020-06-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Reviderat reglemente GNU
 Reglemente GNU 2020-06-08_slutlig
 Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ

4
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
30 juni 2020 

Diarienummer 2020.221 

Handlingsplan för klimatanpassning 

Beskrivning av ärendet 

En ny handlingsplan för klimatanpassning har utarbetats av länsstyrelsen i Jämt‐
lands län, en kommungemensam arbetsgrupp samt Region Jämtland Härjeda‐
len. Utgångspunkten finns i förordning (2018:1428) om myndigheters klimatan‐
passningsarbete. 

Handlingsplanen ska användas som vägledning och stöd i samband med upprät‐
tande av planer och program, vid prioriteringar och beslut samt för att nå upp‐
satta målsättningar och synliggöra viljeinriktning för klimatanpassningsarbetet i 
Jämtlands län. 

De aktörer som beslutat att arbeta i enlighet med handlingsplanen ska: 

 Vidta åtgärder för att nå den gemensamma visionen för klimatanpassnings‐
arbetet. 

 Aktivt arbeta med att nå uppsatta mål, 

 Delta i de uppföljningsmöten som Länsstyrelsen kallar till, i syfte att fortlö‐
pande utvärdera tillämpningen av handlingsplanen och effektivisera genom‐
förandet av aktiviteter, och 

 Delta i revideringen av handlingsplanen för efterföljande treårsperiod. 

Varje berörd kommun förväntas formellt anta handlingsplanen för perioden 
2020 till 2022. Beslutet kan fastställas i kommunstyrelsen eller kommunfull‐
mäktige. 

 Förslag till beslut  

1. Strömsunds kommun deltar i arbetet med den länsgemensamma handlings‐
planen förklimatanpassning. 

2. Föreslagna mål och åtgärder i handlingsplanen gällande den kommunge‐
mensamma gruppen godkänns. 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 

Kommunledningsförvaltningen, Hans‐Erik Jansson, verksamhetscontroller. 

Bilagor 

Handlingsplan för klimatanpassning med följebrev. 
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Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Webb 

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 010-225 30 10 jamtland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/jamtland 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Handlingsplan för klimatanpassning  
− för beslut om antagande i kommunen 
 

Bifogar handlingsplan för klimatanpassning som under ledning av länsstyrelsen 

arbetats fram i den kommungemensamma arbetsgruppen tillsammans med Region 

Jämtland Härjedalen. 

 

Enligt vad som tidigare överenskommits vid KSO-möte hos landshövdingen och i 

den kommungemensamma arbetsgruppen ska varje kommun (i kommunstyrelse 

eller kommunfullmäktige) formellt anta handlingsplanen som gäller för perioden 

2020-2022. Förslag till beslutformulering återfinns på nästa sida. 

 

Regionstyrelsen har redan antagit handlingsplanen i sin del. 

 

I handlingsplanen uttrycks visionen för länets arbete med klimatanpassning: 

”Länets aktörer möter aktivt klimatförändringarna genom att minska sårbarheter, 

ta tillvara möjligheter och ha god beredskap”. 

 

De aktörer som beslutat att arbeta i enlighet med handlingsplanen ska 

− vidta åtgärder för att nå den gemensamma visionen för 

klimatanpassningsarbetet, 

− aktivt arbeta med att nå uppsatta mål, 

− delta i de uppföljningsmöten som Länsstyrelsen kallar till, i syfte att 

fortlöpande utvärdera tillämpningen av handlingsplanen och effektivisera 

genomförandet av aktiviteter, och 

− delta i revideringen av handlingsplanen för efterföljande treårsperiod. 

 

De mål och åtgärder som rör den kommungemensamma arbetsgruppen återfinns 

på sidorna 29–32 i handlingsplanen. 

 

HANDLINGSPLAN 
Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 
2020-05-29 424-5572-2019 

Jonsson Lars 

010-225 32 67 

lars.z.jonsson@lansstyrelsen.se Till kommunerna i Jämtlands län 

− Berg 

− Bräcke 

− Härjedalen 

− Krokom 

− Ragunda 

− Strömsund 

− Åre 

− Östersund      
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Förslag till beslutsformulering: 

 

Beslut 

1. XX kommun deltar i arbetet med den länsgemensamma handlingsplanen för 

klimatanpassning. 

2. Föreslagna mål och åtgärder i handlingsplanen gällande den 

kommungemensamma gruppen godkänns. 

 

Vänligen skicka protokollsutdrag på beslut så snart handlingsplanen antagits i er 

kommun (vid nästa lämpliga KS- eller KF-möte), via e-post till: 

lars.z.jonsson@lansstyrelsen.se 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

 

 

Lars Jonsson 

Samordnare hållbar samhällsutveckling 

Länsstyrelsen Jämtlands län 
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1Handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen Jämtlands län 
Region Jämtland Härjedalen
Bergs kommun
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun 
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Östersunds kommun
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Länsstyrelsen Jämtlands län 
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Länsstyrelsen Jämtlands län 
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www.lansstyrelsen.se/jamtland
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4 Handlingsplan för klimatanpassning

En utmaning vi måste ta oss an omedelbart

Om vi fortsätter att använda fossila bränslen och 
släpper ut koldioxid och andra klimatpåverkande 
gaser i dagens ohållbara nivåer riskerar jorden att 
nå en 4 graders temperaturökning inom 100 år. 
En sådan ökning skulle innebära allvarliga kon-
sekvenser för ekosystem, människors hälsa och 
säkerhet, matproduktion och vattentillgång. Ris-
kerna för väderrelaterade naturkatastrofer skulle 
då också öka. 

För att skapa förutsättningar för en långsiktig håll-
bar utveckling med drägliga levnadsförhållanden 
för människor i olika delar av världen måste både 
klimatpåverkande utsläpp begränsas samtidigt 
som vi skapar robusta samhällen som kan hante-
ra de förändringar i klimatet som redan sker. 

Sverige och resten av världen står inför både 
direkta förändringar, såsom markförstöring och 
akut brist på dricksvatten, och indirekta föränd-
ringar som skulle kunna innebära minskad import 
och export med utsatta länder och ett ökat be-
folkningstryck till följd av folkvandringar från län-
der som påverkas starkt av klimatförändringarna. 
Världens länder behöver satsa resurser för att 
förebygga och stärka motståndskraften mot kli-
matrelaterade risker. Därutöver behövs proaktiva 
åtgärder för anpassning till de ändrade förutsätt-
ningar och möjligheter som följer av ett förändrat 
klimat. Detta kan endast ske när vi arbetar med en 
stark och gemensam klimatpolitik som inkluderar 
klimatåtgärder i både strategier och planering. 
 

Inledning

57



5Handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Bergs kommun, Bräcke kommun, 
Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun , Strömsunds kommun , Åre kommun, 
Östersunds kommun

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett varmare klimat kommer att påverka Jämtlands 
län. Väderhändelserna i länet sommaren 2018 gav 
oss ett smakprov på hur en vanlig jämtländsk som-

mar kan komma att se ut år 2100. Vi har på nära 
håll sett vilka effekter en ökad temperatur kan ha i 
form av skogsbrand, problem med inomhusklimat 
på vårdinrättningar och torka med extrem foder-
brist som följd. Effekter som kommer att påverka 
Jämtlands län många år framöver.

Jämtlands läns offentliga aktörer, privata entre-
prenörer och företag har goda förutsättningar för 
att ställa om till ett förändrat klimat. Något som är 
absolut avgörande för att skapa ett hållbart och 
robust samhälle där även de ekonomiska riskerna 
minskar.

Lagkraven kring klimatanpassning ökar i rask takt 
för både länsstyrelserna och kommunerna. För 
att driva detta arbete har ett antal kommunala 
politiker och förvaltningschefer tagit aktiva beslut 
för att arbeta med klimatanpassning enligt denna 
handlingsplan under år 2020-2022.

Världens länder behöver satsa 
resurser för att förebygga och stär-
ka motståndskraften mot klimatre-
laterade risker. Därutöver behövs 
proaktiva åtgärder för anpassning 
till de ändrade förutsättningar och 
möjligheter som följer av ett förän-
drat klimat. Detta kan endast ske 
när vi arbetar med en stark och ge-
mensam klimatpolitik som inkluder-
ar klimatåtgärder i både strategier 
och planering.

Denna handlingsplan har antagits av: 

Inledning
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6 Handlingsplan för klimatanpassning

Om Jämtlands län

De areella näringarna står för knappt 40 procent av arbetstill-
fällena i länet. Fastighets- och finanssektorn står tillsammans 
för 19 procent av arbetstillfällena. Även besöksnäringen är 
stor i länet, nära 13 procent av länets arbetstillfällen åter-
finns inom turismberoende branscher som hotell och restau-
rang, skid- och friluftsanläggningar. Omkring 17 procent av  
arbetstillfällena finns i offentlig sektor som 
kommuner, myndigheter, hälso- och 
sjukvård och utbildning och 5 procent 
inom byggbranschen (SCB 2019).  
I länet finns tolv fjällsamebyar som 
bedriver renskötsel.

Klimatförändringarnas effekter på 
naturmiljön och olika verksamheter 
är utgångspunkten i denna hand-
lingsplan.

• Dalarna

• Gävleborg

• Västernorrland

• Västerbotten

Trøndelag •

• Åre
• Strömsund

• Berg

• Härjedalen

• Krokom
• Östersund

• Ragunda
• Bräcke

Jämtlands län omfattar landskapen 
Härjedalen och Jämtland samt små 
delar av Ångermanland och Häl-
singland. Största delen av länets 
yta, närmare 65 procent, består av 
skogsmark och myrmark. Omkring 
25 procent är fjäll och 9 procent 
vatten. Drygt 1 procent är jordbruk-
smark. Länet motsvarar 12 procent 
av landets totala yta och här bor 
1,5 procent av landets befolkning. 
Länets befolkning uppgår till omkring 
131 000 personer.

Inledning
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7Handlingsplan för klimatanpassning

Om handlingsplanen

BAKGRUND
Denna handlingsplan har tagits fram i samarbete 
mellan Länsstyrelsen och den kommungemen-
samma arbetsgruppen för klimatanpassning och 
Region Jämtland Härjedalen, med utgångspunkt 
i förordning (2018:1428) om myndigheters klima-
tanpassningsarbete. 

SYFTE
Handlingsplanen ska användas som vägledning 
och stöd i samband med upprättande av planer 
och program, vid prioriteringar och beslut samt 
för att nå uppsatta målsättningar och synliggöra 
viljeinriktning för klimatanpassningsarbetet i Jämt-
lands län.

DELTAGANDE AKTÖRER
Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland 
Härjedalen samt en kommungemensam arbets- 
grupp för klimatanpassning bestående av kom- 
munerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, 
Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund.
 

De aktörer som beslutat att arbeta i  
enlighet med handlingsplanen ska 

• vidta åtgärder för att nå den gemensamma 
visionen för klimatanpassningsarbetet.

• aktivt arbeta med att nå uppsatta mål,

• delta i de uppföljningsmöten som Länsstyrel-
sen kallar till, i syfte att fortlöpande utvärdera 
tillämpningen av handlingsplanen och effekti-
visera genomförandet av aktiviteter, och

• delta i revideringen av handlingsplanen för 
efterföljande treårsperiod. 

För att nå resultat inom klimatanpassningsarbetet 
krävs bred samverkan mellan olika aktörer. Fram-
för allt krävs en god kunskap om de förutsättning-
ar och förändringar som länet står inför. Det krävs 
även kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 
aktörer med liknande behov och förutsättningar 
för att komma framåt i arbetet. Åtgärder för att 
säkra olika verksamheter i länet bör vidtas genom 
både direkta och långsiktiga insatser för att inte 
fastna i långdragna processer och analyser.

Denna handlingsplan för klimatanpassning syftar till att stärka länets robusthet när klimatet 
förändras genom att vara vägledande för berörda aktörer. Med klimatanpassning menar vi här 
den anpassning av samhällets olika funktioner som är och blir nödvändig när klimatet och 
således naturen förändras.

Inledning
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8 Handlingsplan för klimatanpassning

METOD
Länsstyrelsen i Jämtlands län har utifrån förord-
ning 2018:1428 genomfört en klimatsårbarhets-
analys över hela organisationen. Analysen har 
utförts i samband med en workshop och ett antal 
arbetsgruppsmöten. Alla medarbetare inom be-
rörda enheter har bjudits in av enhetscheferna att 
delta i både analysen och framtagandet av möj-
liga åtgärder för att minska enhetens sårbarhet. 

Den kommungemensamma arbetsgruppen har 
bearbetat förslag till mål och åtgärder kring ar-
betsgruppens arbetsområden och syfte. Detta 
har sedan presenterats för respektive kommu-
nalråd. Deltagande kommuner har sedan genom 
beslut i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige 
antagit denna handlingsplan.

Utifrån den risk och sårbarhetsanalys som Regi-
on Jämtland Härjedalen utfört har regionen tagit 
fram förslag till mål och åtgärder rörande bered-
skapsarbetet med koppling till klimatförändringar. 
Det handlar om att säkerställa upprätthållandet 
av regionens samhällsviktiga verksamheter och 
att bedriva en säker sjukvård.

ÖVRIGA BERÖRDA
Näringsliv, kommuner och statliga myndigheter 
och intresseorganisationer har alla en viktig roll i 
klimatanpassningsarbetet i länet.

Handlingsplanen gäller för perioden år 2020-
2022 och en uppföljning ska genomföras årligen. 
År 2022 kommer handlingsplanen att revideras 
och uppdateras inför kommande treårsperiod. 

Länsstyrelsen Jämtlands län återrapporterar årli-
gen åtgärder från denna handlingsplan till Sve-
riges Meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI). Den kommungemensamma arbetsgrup-
pen och Region Jämtland Härjedalen rapporterar 
sina respektive åtgärder till länsstyrelsen som  
sedan återrapporterar detta till SMHI. 

Inledning
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Globalt 

Nationellt

FN:s 193 medlemsländer, inklusive Sverige, 
förband sig år 2015 att arbeta för att uppnå en  
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld 
till år 2030. Agenda 2030 innehåller 17 mål och 
169 delmål. Målen styr även klimatanpassnings-
arbetet bland annat genom målen God hälsa och 
välbefinnande, Rent vatten och sanitet till alla, 
Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimat-
förändringarna samt Ekosystem och biologisk 
mångfald. 

Den 4 november 2016 trädde det globala klima-
tavtalet från Paris ikraft. Kärnan i Parisavtalet är 

att minska utsläppen av växthusgaser, samt att 
stödja de som drabbas av klimatförändringarnas 
effekter. Avtalet ska leda till fortsatt stöd genom 
klimatfinansiering, tekniköverföring och kapaci-
tetsuppbyggnad till utvecklingsländernas arbete 
med både utsläppsbegränsningar och klimatan-
passning.

Avtalet erkänner även vikten både av anpassning 
och av att förebygga och hantera de skador och för-
luster som klimatförändringarna kan ge upphov till.

Regeringen har tagit fram en nationell strategi för 
klimatanpassning (proposition 2017/18:163) i syfte 
att långsiktigt stärka klimatanpassningsarbetet 
och den nationella samordningen av detta arbete. 
Genom strategin möter regeringen åligganden 
under Parisavtalet samt i EU:s strategi för klimat-
anpassning där man lyfter fram en nationell stra-
tegi för klimatanpassning som ett centralt analy-
tiskt instrument avsett att förklara och prioritera 
åtgärder och investeringar.

I den svenska strategin för klimatanpassning 
aviserar regeringen inrättandet av ett nationellt 
expertråd för klimatanpassning. Rådets uppdrag 
är att följa och utvärdera arbetet med klimatan-
passning. Rådet ansvarar också för att göra en 
uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys samt att 
ta fram underlag inför revidering av den nationella 
klimatanpassningsstrategin vart femte år.

Inledning

63



11Handlingsplan för klimatanpassning

Regionala aktörers utgångspunkt i arbetet  

LÄNSSTYRELSEN JÄMTLANDS LÄN
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att sam-
ordna och stötta klimatanpassningsarbetet på 
regional nivå. Uppdraget innebär även att läns-
styrelsen ska initiera, stödja och följa upp kom-
munernas klimatanpassningsarbete. Utöver detta 
ska länsstyrelsen stödja och följa upp regionala 
sektorsmyndigheters klimatanpassningsarbete.

Vidare har länsstyrelsen ansvar för att analysera 
hur länet och vid behov angränsande län påver-
kas av klimatförändringarna, bidra till och ta fram 
underlag för ökad kunskap och planering samt 
stödja älvgruppernas* arbete. 

KOMMUNERNA 
Länets kommuner spelar en viktig roll i klimatan-
passningsarbetet i Jämtlands län. De har man-
dat att på lokal nivå genomföra åtgärder som rör  
klimatanpassning. Klimatanpassningsarbetet har 
en tydlig koppling till exempelvis den fysiska plane-
ringen, vatten och avlopp, vård och omsorg samt 
den krisberedskap som kommunerna ansvarar för.

Den nationella strategin för klimatanpassning 
innebär att kommunerna har fått i uppdrag att 
redogöra för risken för skador på den byggda mil-
jön som kan följa av översvämning, ras, skred och 
erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana 
risker kan minimeras eller undvikas.

Region Jämtland Härjedalen 
I den regionala utvecklingsstrategin konstateras 
att det krävs ett kraftfullt arbete inom alla sam-
hällssektorer för att hantera klimatförändringar. 
Regionens arbete inom till exempel sjukvården 
kommer att kräva bredare samverkan med kommu-
nerna när klimatet förändrar förutsättningarna för 
att bedriva en säker sjukvård. Detta är även något 
som identifierats i den risk- och sårbarhetsanalys 
som utförts av Region Jämtland Härjedalen. 

Länets näringsliv 
Företagare, investerare och försäkringsbolag står 
inför en stor utmaning med att förutspå vilka effekter 
klimatförändringen kommer att få på framtida verk-
samheter och hur det globala politiska systemet 
reagerar på det. Jämtlands läns näringsliv spelar 
en stor roll i den omställning som krävs för att 
anpassa länets verksamheter inför ett förändrat 
klimat. Redan idag ser vi att rennäring, besöks- 
näring, skogs- och jordbruksnäring påverkas av 
det förändrade klimatet och det finns ett stort 
behov av att identifiera och förebygga de risker 
detta kan komma att innebära i framtiden.  

För att nå resultat inom klimatanpassningsarbetet krävs bred samverkan mellan olika aktö-
rer. Framför allt krävs en god kunskap om de förutsättningar och förändringar som länet står 
inför. Det krävs även kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer med liknande behov 
och förutsättningar för att komma framåt i arbetet. Åtgärder för att säkra olika verksamheter 
i länet bör vidtas genom både direkta och långsiktiga insatser för att inte fastna i långdragna 
processer och analyser. 

* Älvgrupperna är ett forum för samarbete och samordning mellan aktörer inom vattendragets avrinningsområde. Samarbetet ger ökade kunskaper 
om berörda parters ansvar, funktion och kapacitet i frågor som rör vattendragen och högflödessituationer. Länsstyrelserna brukar, med stöd av det 
regionala samordningsansvaret, vara sammankallande och ordförande i dessa grupper.

Inledning
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Jämtlands läns klimat 2100

Jämtlands län har unikt goda förutsättningar att lägga sig i tätklungan för både energiom-
ställning och klimatanpassning. Med kloka och förutseende val kan vi minska sårbarheter 
samtidigt som vi hittar möjligheter till utveckling. Men vilka klimatförutsättningar har vi att 
arbeta med?

Värmeböljorna blir fler och längre
De mer intensiva värmeböljorna beräknas bli 
längre för både inland och fjäll. För fjäll gäller även 
en ökad utbredning från enstaka platser till regel-
bundet i hela distriktet.

Torrperioden blir kortare
För både inland och fjäll beräknas den längsta 
sammanhållna torrperioden per år minska lite och 
blir kortare jämfört med 1961-1990.

Ökad medeltemperatur 
Årsmedeltemperatren beräknas öka med i  medel- 
tal ca 4 grader. Alla säsonger får en temperatur- 
uppgång, framför allt vintern med medeltal cirka 
6 grader.

Brandrisken ökar
Antalet perioder med hög risk för skogsbrand 
förväntas öka (undantaget fjällområdena). Även 
högriskperiodernas längd bedöms öka.

Vegetationsperioden ökar
I slutet av seklet beräknas vegetationsperioden 
börja i slutet av april och avta i slutet av oktober, 
en ökning med cirka 50 dagar i genomsnitt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snötäcket minskar
Antal dagar med snötäcke beräknas minska med 
45-75 dagar, även det maximala vatteninnehållet i 
snötäcket minskar med 25-45 procent mot slutet 
av seklet.

Förändrat tjäldjup
Större medeltjäldjup förväntas i de västra delarna 
av länet, mindre tjäldjup i de sydöstra delarna.

Nederbörden ökar
Nederbörden ökar för alla säsonger utom för 
sommaren. Vår och höst: inland 30 %, fjäll 40 %. 
Vinter ökar mest med inland 50 % och fjäll 60 %.
 
30 procent mer kraftigt regn
För regn med 30 minuters varaktighet beräknas 
ökningen bli ca 30  procent. För regn med längre 
varaktighet väntas ökningen bli ca procent.

Inledning
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• Värmeböljorna blir fler och längre

• Torrperioden blir kortare

• Brandrisken ökar

Snötäcket minskar med 

45-75 DAGAR
Nederbörden vintertid 
ökar med 

Referens: SMHI rapport: 2013:69

Vegetationsperioden ökar med 

50 DAGAR

3-5°c

Årsmedeltemperaturen 
ökar med 

Förändrat tjäldjup

50-60 %
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Övergripande planer och strategier  

Regional utvecklingsstrategi 
Den nu gällande regionala utvecklingsstrategin 
”Jämtland/Härjedalen 2030 – Innovativt & attrak-
tivt” fastställdes av dåvarande Regionförbundet i 
Jämtlands län i december 2013. I strategin konsta-
teras att trots att länet är en stor producent av för-
nybar energi, el och värme, är miljön under press 
på grund av de pågående klimatförändringarna.

Den regionala utvecklingsstrategin pekar på att 
ett förändrat klimat får stora ekonomiska effekter 
på den vinterbaserade besöksnäringen genom 
kortare snösäsong vilket är omöjligt att mota med 
enbart länets egna utsläppsminskande insatser. 
Det konstateras också att ett varmare klimat för-
ändrar förutsättningarna för länets skogs- och 
jordbruk. Likaså att klimatförändringarna kan få 
långtgående och på förhand oanade konsekven-
ser för olika ekosystem. Som ett av de övergri-
pande målen för 2030 fastslås att ett kraftfullt 
arbete krävs inom alla samhällssektorer för att 
hantera klimatförändringarna i länet.

I januari 2019 inleddes en revidering av den Regio- 
nala Utvecklingsstrategin med målsättningen att 
en ny utvecklingsstrategi ska kunna antas under 
hösten 2020.

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FÖR 
JÄMTLANDS LÄN 
Jämtlands läns energi- och klimatstrategi ska 
fungera som ett stöd för beslut som bidrar till att 
de globala klimatmålen nås och att Jämtlands län 
tar ansvar för sin del i Parisavtalet. Strategin ska 
ge följande vägledning: 

• för Länsstyrelsen Jämtlands län och Region 
Jämtland Härjedalen 

• vid fördelning av regionala tillväxtmedel, vid 
framtagande av länstransportplan, kommuna-
la översiktsplaner och andra viktiga doku-
ment och policys, 

• för att ge kunskap och inspirera företag, 
organisationer och privatpersoner att fatta 
egna beslut som bidrar till att målen nås.

Fokus i energi- och klimatstrategin ligger på 
energiomställning och att minska klimatutsläp-
pen, det vill säga att minska användningen av fos-
sila energiråvaror för att istället öka användningen 
av förnybar energi. I strategin presenteras förslag 
till insatser inom fem fokusområden: fossilbräns-
lefria transporter och arbetsmaskiner, skogen 
som resurs och kolsänka, ökad produktion av för-
nybar energi, klimatsmarta livsmedel samt hållbar 
konsumtion.

Regionala mat- och livsmedelsstrategin  
Denna handlingsplan för klimatanpassning kopp-
lar till den nya regionala mat- och livsmedelsstra-
tegi som antogs av Region Jämtland Härjedalen 
och Länsstyrelsen i Jämtlands län år 2018. Att 
beakta klimatets påverkan på möjligheterna att 
bedriva mat och livsmedelsproduktion har lyfts fram 
som en viktig framgångsfaktor för att nå de regiona-
la målen att öka länets livsmedelsproduktion.
 
 
 

Nedan presenteras några av de regionala planer och strategier som berör klimatanpassning. 

Övergripande planer och strategier 
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Risk- och sårbarhetsanalyser 
I den regionala risk- och sårbarhetsanalysen för 
Jämtlands län inkluderades ett klimatanpass-
ningsperspektiv i den analys som genomfördes 
och redovisades av Länsstyrelsen Jämtlands län 
år 2018. 

Klimatförändringarna behöver beaktas i många 
typer av risk- och sårbarhetsarbete. För att få en 
överblick av länets utmaningar och hur ett sådant 
arbete kan utföras tog Länsstyrelsen Jämtlands 
län fram en faktasammanställning som fick namnet 
KARSA – Klimatanpassning och risk- och sårbar-
hetsarbete i Jämtlands län.

 
 
 
 

VATTENPLAN STORSJÖN 
Syftet med vattenplanen är att beskriva vilka 
planeringsförutsättningar som gäller för vatten-
miljöerna inom Storsjöns vattensystem, med fokus 
på kommunerna närmast Storsjön: Berg, Krokom, 
Åre och Östersund. Vattenplanen beskriver viktiga 
natur- och upplevelsevärden, hur belastnings- 
situationen ser ut, samt vilka åtgärder som behövs 
för att uppnå och bevara en god vattenkvalitet ur 
flera perspektiv, bland annat med hänsyn tagen till 
de pågående klimatförändringarna.

Regional vattenförsörjningsplan
För att ge kommunerna i Jämtlands län en gemen-
sam utgångspunkt i deras arbete med planering 
av vatten- och avloppsförsörjning har en regional 
vattenförsörjningsplan tagits fram. 

Den regionala vattenförsörjningsplanen ska identi- 
fiera potentiella dricksvattenresurser och be-
skriva de grundvattentillgångar, sjöar och vat-
tendrag som är betydelsefulla för dricksvatten-
försörjningen ur ett regionalt perspektiv, både 
idag och i framtiden. I vattenförsörjningsplanen 
konstateras att förutsättningarna för att upprätt-
hålla vattenkvaliteten ändras med förhöjda tem-
peraturer och ett framtida förändrat nederbörds- 
mönster. Likaså konstateras att ledningsnäten 
för avlopp och dagvatten ofta är otillräckligt 
dimensionerade, vilket leder till en större sårbar-
het vid ett förändrat klimat med ökad risk för höga 
flöden.

Bild/figur1 KARSA - Klimatanpassning och risk- och 
sårbarhetsarbete i Jämtlands län.

Övergripande planer och strategier 

Bild höger: 
Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund 
har gemensamt enats om en regional vision för länets arbete med klimatanpassning: ”Länets aktörer möter aktivt klimatförändringarna genom att minska 
sårbarheter, ta tillvara möjligheter och ha god beredskap”.
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Mål för Länsstyrelsen Jämtlands län 

Klimatsårbarhetsanalysen har utförts av sam-
hällsenheten, landsbygdsenheten, djur- och miljö- 
enheten, vattenenheten och naturvårdsenheten. 
Alla medarbetare har bjudits in av enhetschefer-
na att delta i både analysen och framtagandet av 
möjliga åtgärder för att minska sårbarheter inom 
enhetens verksamhets- och förvaltningsområden.

Enheterna har i analysen undersökt vilken på-
verkan olika klimatrelaterade risker skulle ha på 
verksamheten. De risker som undersökts av enhe-
terna är värmebölja, ras-, skred och erosion, hö-
gre medeltemperatur, torka, höga och låga flöden 
i vattendrag och sjöar, översvämning, ökad risk 
för smittsamma sjukdomar och högre brandrisk. 
Dessa risker är identifierade i den klimatanalys 
som utfördes över Jämtlands län av SMHI år 2015. 

Handlingsplanens syfte är att bidra till att nå de 
mål som myndigheten fastställt som prioriterade 
för de kommande åren. Handlingsplanen gäller år 
2020–2022 och kommer därefter att revideras. 
Varje år återrapporterar enheterna hur arbetet 
gått under det gångna året.

Mål 2020 – Klimatanpassning är en  
del av krisberedskapsarbetet
Länsstyrelsen har identifierat hur de kritiska följ-
derna av extrema väderhändelser ska hanteras 
samt inkluderat detta i det interna och det regio-
nala planeringsarbetet.  

Mål 2021 – En klimatanpassad  
rådgivning och tillsyn
Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med att inklu-
dera klimatanpassning i den externa rådgivning 
och tillsyn som utförs.

Målsättning 2022 – Klimatsäkrad  
verksamhet
Länsstyrelsen har inom sina respektive verksam-
hetsområden vidtagit åtgärder för att minska de 
mest akuta sårbarheterna som identifierats i den 
klimatsårbarhetsanalys som genomförts. 
 
 
 
 
 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har under 2019 utfört en klimatsårbarhetsanalys i enlighet med 
förordning 2018:1428 över hela organisationen och därefter tagit fram förslag till ett antal 
prioriterade åtgärder som beskrivs i denna handlingsplan.

Handlingsplan  Länsstyrelsen
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DJUR- OCH MILJÖENHETEN 
Djur- och miljöenheten har ansvar 
inom djurskydd, veterinära frå-
gor, kontroll av livsmedel och fo-
der i primärproduktionen, smitt- 

skydd, tillsyn av större industrier, vind- och vatten-
kraft, täkter, vattenverksamhet, efterbehandling av 
förorenade områden, vattenskydd, dammsäker-
het, övriga tillstånd och tillsyn enligt miljöbalken.

Ett förändrat klimat med bland annat ökade antal 
skyfall, ändrade flöden (låga respektive höga) i 
vattendrag, låga grundvattennivåer, högre med-
eltemperatur och värmeböljor kommer att ställa 
högre krav på enhetens förebyggande tillsyn, 
granskande tillsyn, prövning men även krav på 
åtgärder i akuta lägen. Enheten måste redan nu 
vid prövning av stallar och liknande förutse och 
förebygga framtida problem så att byggnader för 
djur minskar risk för översvämning samt risk för 
smitta som följer med ett förändrat klimat. Vida-
re måste arbete göras för att säkra och skydda 
tillgång till dricksvatten av god kvalitet till både 
människor och djur.

Ett förändrat klimat kan även öka riskerna för 
dammsäkerheten vid vattenkraftverk. Även vid 
lokaliseringsprövningar av industrier, annan miljö- 
farlig verksamhet m.fl. måste det i än högre grad 
utredas och beaktas risken för framtida klimat-
förändringar.

VATTENENHETEN
Vattenenheten hanterar vatten-
frågor i ett brett perspektiv, allt 
från praktisk vattenvård, kalk-
ning, vattenförvaltning, eget 

vattenlaboratorium och miljöövervakning till fis-
kefrågor i stort inklusive fiskeförvalting i statens 
fjällvatten.

Ett förändrat klimat med bland annat ökade antal 
skyfall, ändrade flöden (låga respektive höga) i 
vattendrag, låga grundvattennivåer, högre med-
eltemperatur och värmeböljor kommer att ställa 
högre krav på planering och flexibilitet vid genom-
förande av det åtgärdsarbete och det arbete som 
görs med provtagning, annan miljöövervakning 
och uppföljning som görs på enheten. Vattenla-
boratoriet behöver planera för en utbyggnad av 
kapacitet för att ta emot fler vattenprover och 
även för analys av ytterligare parametrar som kan 
bli aktuella framgent. 

Samhällets behov av bättre kunskapsunderlag 
om tillståndet och förändringar i våra vattenmiljöer 
kommer att öka efterfrågan och kraven på vatten- 
enhetens kunskapssammanställningar, datalag- 
ring och hur enheten kommunicerar fakta internt 
och externt. Detta inkluderar också den råd-
givning om fiskeförvaltning som enheten ansva-
rar för. Särskilt när ett förändrat klimat medför  
förändrade livsvillkor för fisk och annat biologiskt 
liv i länets vatten. 

Åtgärder för Länsstyrelsens 
verksamhetsområden 

Den omfattande klimatsårbarhetsanalys som ett antal enheter har gjort av den egna verksam- 
heten, eventuella fastigheter och markområden har resulterat i ett stort antal förslag på 
åtgärder fördelade över åren 2020–2022. Nedan finns en sammanfattning av enheternas 
främsta utmaningar och hur de ska hanteras. 

En utvecklad åtgärdslista hittas i Åtgärdskatalog Jämtlands län för klimatanpassning 
år 2020–2022.

Handlingsplan  Länsstyrelsen
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SAMHÄLLSENHETEN 
Den globala utmaningen att han-
tera klimatförändringarna påverkar 
hela samhället. På Samhällsen-
heten finns några arbetsområden 

som påverkas starkare än andra. Det kommer både 
påverka den långsiktiga planeringen samt de mer 
direkta insatserna. 

Arbetet med att minska sårbarheten från klimatför-
ändringar inom kulturmiljöer och kulturarv i Jämt-
lands län kräver ett långsiktigt arbete tillsammans 
med berörda aktörer. Arbetet bedrivs bland annat 
genom planering och analys av eventuella risker 
för olika miljöer och klimatets påverkan på dessa.

De globala klimatförändringarna kommer att 
påverka många länder och människor som  
lever i utsatta områden kan tvingas att överge sina 
hem. Detta kan innebära ökade flyktingströmmar 
till länet och ett ökat arbetstryck på kommunerna. 
Klimatanpassning behöver därför inkluderas i det 
långsiktiga integrationsarbetet, bland annat ge-
nom att uppmuntra och stödja kommunerna att ar-
beta med detta i deras risk och sårbarhetsarbete. 

Länsstyrelsen utför omvärldsbevakning av klimat-
förändringar, migration och konflikter och håller 
kommunerna uppdaterade på förändringar av 
inströmningen av asylsökande till Sverige genom 
länssamverkansmöten. Ett av Länsstyrelsen upp-
drag inom integrationsområdet är att arbeta för 
att kommunerna ska ha kapacitet och beredskap 
att ta emot nyanlända och ensamkommande barn 
till kommunen.  Ett sätt att göra det på är att upp-
muntra och stödja kommunerna att ta tillvara de 
erfarenheter som man samlat på sig under de 
senaste åren, då inströmningen av asylsökande 
till Sverige och Jämtland varit hög, och att de tar 
med detta i sitt risk- och sårbarhetsarbete för att 
vara förberedda inför en eventuell ny topp.

Klimatanpassning är en naturlig del i länsstyrel-
sens arbete med krisberedskap men med allt 
fler och mer extrema naturrelaterade händelser 
behövs ytterligare insatser. Detta arbete ska ske 
både inom länsstyrelsen och tillsammans med 
berörda aktörer så som till exempel länets kom-
muner, räddningstjänst, polis, fjällräddare, elpro-
ducenter och många fler. 

Redan idag behöver länets kommuner utveckla 
arbetet med en samhällsplanering som bidrar till 
att minska de klimatpåverkande utsläppen sam-
tidigt som ett robust samhälle skapas. Några av 
de största klimatrelaterade utmaningarna handlar 
om vatten- och avloppshantering, placering av 
byggnader och en tillförlitlig dagvattenhantering. 
Det ställs allt högre krav på kommunerna att in-
kludera klimatanpassning i planarbetet enligt 
plan- och bygglagen. Detta kräver insatser från 
Länsstyrelsen för att hålla planeringsunderlag 
och information uppdaterad. 

I energiomställningsarbetet med ökad produktion 
av förnybar energi är det viktigt att ta hänsyn till 
klimatförändringar och de effekter de kan få, på 
till exempel anläggningar för vindkraft och vatten-
kraft. Likaså behöver olika energieffektiviserings-
åtgärder också anpassas utifrån de förändringar 
som kan komma av ett förändrat klimat, genom 
t.ex. ökat behov av kyla för att hantera värmeböljor. 

Även i det regionala arbetet med miljömålen 
behöver hänsyn tas till de förändringar klimatet 
medför för olika naturmiljöer. Det gäller både vat-
tenmiljöer och markområden, i fjäll såväl som i 
jordbruks- och skogsmiljöer.
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LANDSBYGDSENHETEN
Landsbygdsenheten ansvarar    
för projekt- och företagsstöd, 
djur- och arealbaserade stöd, 
rådgivning och kurser för jord- 

bruksföretag, tillsyn inom jordbruk, registerkontrol-
ler på djur, jordförvärvstillstånd till jord- och skogs- 
bruksfastigheter samt bevakning av grundläggan-
de betaltjänster. 

I ett förändrat klimat kan många av de verksam-
heter som enheten arbetar med komma att för-
ändras. Huvudfokus i landsbygdsenhetens verk-
samhet är stödgivning och kompetensförmedling 
i olika former. Jordbruksföretagare utgör en stor 
del av enhetens målgrupp men även andra före-
tag och grupperingar som söker företags- och 
projektstöd kommer att påverkas och investering-
arnas inriktning kommer med säkerhet att föränd-
ras över tiden. 

Enhetens medarbetare behöver vara medvetna 
om de förändringar som väntar, som till exempel 
effekter av olika extremväder, och vara proaktiva 
dels i stödutformning (som ofta sker mer centralt) 
och dels i att påverka så att investeringar håller 
även i ett förändrat klimat. Rådgivningsverksam-
heten kommer att mer och mer fokusera på 
produktion i ett förändrat klimat och hur olika verk-
samheter påverkar omgivningen. 

Landsbygdsenhetens arbete sker både i kon-
torsmiljö och till stor del ute i fält. Arbetsmiljön 
såväl på kontor som i fält kommer att förändras i 
ett förändrat klimat. Det är därför viktigt att kom-
petensutveckla och analysera hur arbetet och 
människor påverkas av extremväder och andra 
klimatförändringar och vidta åtgärder för att mildra 
effekterna i den verksamhet som enheten bedriver.  
 
 
 
 
 
 
 

NATURVÅRDSENHETEN 
Naturvårdsenheten ansvarar för 
naturskydd och förvaltning av 
skyddad natur, Naturum, grön 
infrastruktur, friluftsfrågor samt 

viltvårdsfrågor (som exempelvis rovdjursinven-
tering, licens- och skyddsjaktsbeslut, klövvilts-
förvaltning och upplåtelse av småviltsjakt). Även 
tillstånd och dispenser kopplade till Miljöbalken 
och terrängkörningslagen hanteras av naturvård-
senheten. 

En fältarbetsgrupp arbetar med många av 
arbetsområdena samt tillsyn. Naturvårdsenheten 
påverkas inom många områden och på olika sätt 
av klimatförändringarna. Ett förändrat klimat med 
extremväder och ökande temperaturer påverkar 
till exempel möjligheter att rovdjursinventera,  
säkerheten på fjälleder och dess anläggningar, 
den biologiska mångfalden, ärendehandläggning  
(exempelvis ärendetyper och tidsspann) samt 
arbetsmiljö och säkerhet för fältpersonal. 

Arbetet med att restaurera våtmarker är också 
viktiga insatser för att lindra de negativa effekter-
na av ett förändrat klimat. Våtmarker är multifunk-
tionella och bidrar till att jämna ut vattenflöden 
(dvs. minskar riskerna och effekterna av både tor-
ka och översvämning), de bidrar till vattenrening 
och kolinlagring samt är livsmiljö för vissa hotade 
arter.

Fjällmiljön är särskilt känslig och utsatt för klimat-
förändringar. Trädgränsen kryper uppåt och skog 
breder ut sig på det som tidigare varit kalfjäll.  
Arter som är anpassade till och har en konkur-
rensfördel i fjällmiljön, som t ex fjällräv, kommer 
att få det allt svårare. Sydliga arter kommer att 
sprida sig norrut, in i Jämtland, och en del av 
dessa kommer att vara invasiva arter som kon-
kurrerar med etablerade arter. Ett förändrat klimat 
kommer vara en utmaning för naturvården då det 
gäller att bedöma vilka arter som är relevanta och 
prioriterade att skydda och vilka åtgärder som är 
långsiktigt gångbara.
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ELDRIMNER
Eldrimner arbetar med att ut-
veckla landsbygden genom att 
bidra till att skapa företag och  
arbetstillfällen inom mathantverk. 

Huvudområdena är utbildning inom mathantverk 
och att göra mathantverket känt och efterfrågat. 

Mathantverkarna kan komma att drabbas hårt av 
ett förändrat klimat. Antingen för att de själva 
odlar eller att de köper in råvaror. Trots att ett mer 
diversifierat jordbruk med mångfald i både odling 
och övrig verksamhet har en större förmåga att stå 
emot förändringar, så är marginalerna inte stora 
för jordbrukare och mathantverkare. För mycket 
eller för lite regn är de klimatförändringar som kan 
slå hårdast mot mathantverkarna. Detta genom 
att skördar kan slå fel eller utebli, bränder kan 
ödelägga mark och byggnader, eller genom 
restriktioner i verksamhet eller försäljning.  

Eldrimner behöver kompetensutveckla personalen 
för att bättre kunna se vilka konsekvenserna blir 
för mathantverkarna. Det behöver också göras en 
översyn av kursverksamheten för att kunna del-
ge information till kursdeltagare om åtgärder som 
behöver vidtas i ett förändrat klimat. En strategisk 
omvärldsbevakning är viktig för att kunna kommu-
nicera aktuella lärdomar, råd och kunskap. Vid de 
tillfällen som mathantverkare träffas kan Eldrimner 
erbjuda möjlighet till nätverk och kunskapsutbyte. 
Alla de åtgärder som Eldrimner behöver vidta 
behöver kontinuerligt beaktas under planering av 
kommande verksamhet. 
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Mål för Region Jämtland Härjedalen 

För att nå resultat inom klimatanpassningsarbetet 
krävs bred samverkan mellan olika aktörer. Fram-
för allt krävs en god kunskap om de förutsättning-
ar och förändringar som länet står inför. Det krävs 
även kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan ak-
törer med liknande behov och förutsättningar för 
att komma framåt i arbetet. Åtgärder för att säkra 
olika verksamheter i länet bör vidtas genom både 
direkta och långsiktiga insatser för att inte fastna 
i långdragna processer och analyser.

Region Jämtland Härjedalen har i sitt arbete 
med Risk- och sårbarhetsanalyser identifierat 
att arbete med klimatanpassning kommer att bli 
nödvändigt för att säkerställa upprätthållandet av 
Regionens samhällsviktiga verksamhet och för att 
kunna bedriva en säker sjukvård. Det är också ett 
arbete som behöver göras för att minska både 
risker inom patientsäkerhet och ekonomi.

Det är troligtvis en mängd olika verksamheter 
inom Regionen som kommer att beröras av ar-
betet med klimatanpassning. Arbetet är också i 
hög grad beroende av samverkan med till exem-
pel länets kommuner. I nuläget finns ingen sam-
ordningsfunktion, struktur eller styrning avseende 
klimatanpassningsarbetet för Regionens verk-
samhet. Regionen behöver därför kommande år 
inrikta arbetet mot att hitta struktur, arbetsformer 
och resursplanera arbetet. Genom att delta i det 
gemensamma arbetet med Länsstyrelsen och 
kommuner kan också en nödvändig kompetens-
höjning uppnås.

 

Den regionala utvecklingsstrategin uttrycker i mål 
15 att det krävs ett kraftfullt arbete inom alla sam-
hällssektorer för att hantera klimatförändringar. 
Detta innebär att Regionen är en kraftfull aktör 
för att bedriva klimatanpassningsarbetet både 
inom den interna verksamheten och i deras arbe-
te för att stötta andra regionala aktörer. Regionen 
bedriver en bred verksamhet med ett stort antal 
arbetsområden. För att klimatanpassningsarbetet 
ska bli så effektfullt som möjligt så kommer Regi-
onens arbete med klimatanpassning och denna 
handlingsplan under år 2020-2022 framför allt 
handla om att etablera en struktur för hur det 
interna arbetet ska bedrivas.

Mål 2020 – Klimatanpassningsarbetet  
samordnas inom den egna organisationen
Region Jämtland Härjedalen har under 2020 eta-
blerat en arbetsgrupp eller forum för att samord-
na arbetet med klimatanpassning inom den egna 
organisationen. Vidare så har Regionen har under 
2020 värderat och prioriterat de åtgärdsförslag 
som framkommit i den Risk- och sårbarhetsanalys 
avseende klimatförändringar som genomförts.

Målsättning 2021 – 2022 - Regionen har 
påbörjat åtgärder för att klimatsäkra  
verksamheten
Region Jämtland Härjedalen har påbörjat och 
tidsbestämt de åtgärdsförslag som prioriterats 
utifrån de klimatrelaterade risker som framkom-
mit i risk- och sårbarhetsanalysen. Vidare så har 
Regionen utvecklat samordningen av det interna 
arbetet och etablerat en struktur för samverkan 
med andra aktörer.
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Åtgärder för Region Jämtland Härjedalen 
 
Åtgärderna för Region Jämtland Härjedalen kommer under de kommande år framför allt leda till 
att ett forum eller en arbetsgrupp skapas och utvecklas för att bedriva klimatanpassningsarbe-
tet internt. Fokus i detta forum/arbetsgrupp bör i startskedet ligga i att etablera en struktur för 
gruppen, öka kunskapen om hur de olika funktionerna kan komma att påverkas av ett förändrat 
klimat samt hur samverkan med andra aktörer kan bidra till att stärka klimatanpassningsarbetet 
på Regionen.

Den risk och sårbarhetsanalys som Regionen utfört under år 2019 kommer ligga till grund för 
vilka klimatanpassningsåtgärder som ska ske gällande beredskapsarbetet med koppling till 
klimatförändringar.

Förslag till aktivitets/åtgärdslista för Region Jämtland Härjedalen åren 2020-2022

År 2020
Nr. Aktivitet

1.1 Intern samordning Identifiering av funktioner som behöver ingå i en intern arbetsgrupp/forum 
för samordning av klimatanpassningsfrågor inom den egna organisationen 
och upprättande av rutin/riktlinje för på vilket sätt samordning ska ske och 
i vilka former.

1.2 Information Samverka med kommunerna och Länsstyrelsen i framtagande av
grundunderlag för att kommunicera med kommuninvånare/patienter/
brukare vid olika typer av väderhändelser.

1.3 Samverkan Samverka med Länsstyrelsen och kommunernas arbetsgrupp för
klimatanpassning i gemensamma frågor (t ex kommunikation, hälso- och
sjukvård, fastighetsfrågor, krishantering).

1.4 Samverkan Medverka vid revidering av handlingsplanen för klimatanpassning.
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Åtgärder för Region Jämtland Härjedalen 
 

År 2021

År 2022

Nr. Aktivitet

1.1 Intern samordning Utveckla arbetet i arbetsgrupp/forum för samordning av 
klimatanpassningsfrågor inom den egna organisationen.  

1.2 Information Samverka med kommunerna och Länsstyrelsen i framtagande av
grundunderlag för att kommunicera med kommuninvånare/patienter/
brukare vid olika typer av väderhändelser.

1.3 Samverkan Samverka med Länsstyrelsen och kommunernas arbetsgrupp för
klimatanpassning i gemensamma frågor (t ex kommunikation, hälso- och
sjukvård, fastighetsfrågor, krishantering).

1.4 Samverkan Medverka vid revidering av handlingsplanen för klimatanpassning.

1.5 Utbildning Samverka med Länsstyrelsen och kommunernas arbetsgrupp för
klimatanpassning för att öka kunskap om klimatanpassning.

Nr. Aktivitet

1.1 Intern samordning Utveckla arbetet i arbetsgrupp/forum för samordning av
klimatanpassningsfrågor inom den egna organisationen.  

1.2 Information Samverka med kommunerna och Länsstyrelsen i framtagande av
grundunderlag för att kommunicera med kommuninvånare/patienter/
brukare vid olika typer av väderhändelser.

1.3 Samverkan Samverka med Länsstyrelsen och kommunernas arbetsgrupp för
klimatanpassning i gemensamma frågor (t ex kommunikation, hälsooch
sjukvård, fastighetsfrågor, krishantering).

1.4 Samverkan Medverka vid revidering av handlingsplanen för klimatanpassning.

1.5 Utbildning Samverka med Länsstyrelsen och kommunernas arbetsgrupp för
klimatanpassning för att öka kunskap om klimatanpassning.
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Mål för den  
kommungemensamma arbetsgruppen 

MÅL 2020
Samtliga kommuner har senast år 2020 etablerat 
en arbetsgrupp för klimatanpassning inom den 
egna organisationen. 

MÅL 2021 
Samtliga kommuner har senast år 2021 utfört 
en inventering av vad som gjorts inom klimatan-
passning samt var organisationen är sårbar och 
vilka ytterligare insatser som behöver göras för 
att minska sårbarheten. 

MÅL 2022 
Samtliga kommuner har senast år 2022 en 
klimatanpassningsplan eller motsvarande, som 
innehåller identifierade sårbarheter, prioriterade 
åtgärder och riktlinjer för hur klimatanpassning-
sarbetet ska bedrivas.

Målen markerar att länets kommuner snarast 
behöver påbörja ett aktivt arbete och den ge-
mensamma klimatanpassningsgruppen ska bidra 
till detta.

Syftet med handlingsplanen är att stödja det arbete som sker hos kommunerna. Eftersom många 
av länets kommuner är i startfasen av klimatanpassningsarbetet så behövs en gemensam plat-
tform där samtliga kommuner kan hitta stöd i arbetet. Därför startades år 2016 en kommunge-
mensam arbetsgrupp för klimatanpassningsarbetet där Länsstyrelsen fungerar som samordnare. 
Vad kommunerna gör inom respektive organisation är valfritt men genom att anta denna handling-
splan förbinder sig länets kommuner att arbeta enligt klimatanpassningsvisionen i syfte att nå de 
målsättningar som den kommungemensamma gruppen enats kring. Länsstyrelsens roll i detta är 
att samordna möten, stötta och motivera arbetet med klimatanpassning mot målsättningen och den 
regionala visionen.
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INFORMATION
Information och kommunikation externt till allmän-
het, och olika verksamhetsutövare och internt 
inom den egna verksamheten är viktig för att 
sprida och skapa förståelse för vilka förändringar 
som kommer att ske i samhället när det klimat vi 
är vana vid förändras. 

Förslag på informationspunkter för de  
kommande tre åren:
• Värmeböljor

• Låga grundvattennivåer

• Översvämningar

• Ras och skred

•  Torka och bränder

•  Stormar

• Krafig nederbörd 

 
UTBILDNING
Kommunerna behöver etablera en struktur för 
klimatanpassning inom den egna organisationen. 
För att detta ska få god effekt och genomsyra hela 
kommunen behövs utbildning om hur klimatan-
passning kan inkluderas i alla förvaltningarna. 
 

Förslag på ämnesområden*  
• Smittspridning

• Strålskydd

• Medicinförvaring

• Inomhusmiljö

• Arbetsmiljö och säkerhet

• Upphandling

• Fysisk planering

• Dricksvatten

• Användande av geografisk information (GIS) 

• Fastighetsförvaltning

* Fler åtgärder och ämnesområden kan hittas i  
KARSA – Klimatanpassning i risk- och sårbarhet-
sarbete.

SAMVERKAN OCH  
ERFARENHETSUTBYTE
Att dela material och erfarenheter mellan of-
fentliga aktörer är en viktig förutsättning för ett 
framgångsrikt klimatanpassningsarbete i länet.  
Förslag på samverkansinsatser 
• Gemensam ansökan om ekonomiska medel

• Gränsöverskridande klimatanpassningsåt-
gärder

• Tillsynsinsatser

• Rådgivning 

Åtgärder för den kommungemensamma 
arbetsgruppen 

Åtgärderna ska under dessa år framför allt leda till att kommunerna arbetar gemensamt i frågor 
som rör information och utbildning samt inventering och identifiering inom och runt klimatan-
passningsarbetet. Att dela material och egna erfarenheter i arbetsgruppen är grunden i detta 
arbete men även att gruppen gemensamt gör ansökningar om medel för insatser då det är mö-
jligt. I åtgärdskatalogen finns konkreta åtgärder för denna arbetsgrupp. 
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År 2020
Nr. Aktivitet

1.1 Information Ta fram grundunderlag för att kommunicera med kommuninvånare. Hitta naturliga 
kommunikationsvägar från kommunen, till exempel genom kommunblad, hemsida, 
sociala media m.m. (Se förslag under rubriken Information).

1.2 Utbildning Stötta och motivera för att aktivera arbetsgrupper med representanter från varje 
förvaltning för att starta klimatanpassningsarbetet inom kommunen. 

1.3 Utbildning Dela tankar och ideér om kunskapshöjande insatser som behövs 
inom kommunerna och arrangera gemensamma utbildningar för olika 
förvaltningsområden.

1.4 Inventering Kartlägga kommunernas behov av katalogisering, analyser och underlag. 
(Skapa mall för att fylla i behov och användningsområde).
Söka ekonomiskt stöd för att ta fram analyser som kan användas av fler.

År 2021
Nr. Aktivitet

2.1 Information Ta fram grundunderlag för att kommunicera med kommuninvånare. Hitta 
naturliga kommunikationsvägar från kommunen, till exempel genom kommunblad, 
webbplats, sociala media m.m. (Se förslag under rubriken Information).

2.2 Utbildning Dela material och egna erfarenheter av analysarbete i den kommungemensamma 
arbetsgruppen.

2.3 Inventering Gemensam utbildning om klimatanpassning i kommunal förvaltning för att 
identifiera sårbarheter, baserad på SMHI:s lathund. 

År 2022 
Nr. Aktivitet

3.1 Information Ta fram grundunderlag för att kommunicera med kommuninvånare. Hitta naturliga 
kommunikationsvägar från kommunen, till exempel genom kommunblad, hemsida, 
sociala media m.m. (Se förslag under rubriken Information).

3.2 Utbildning Dela material och egna erfarenheter av analysarbete i den kommungemensamma 
arbetsgruppen.

3.3 Planering Gemensamt diskutera hur klimatsårbarheter som identifierats kan inkluderas i de 
kommunala förvaltningarna.  
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Åtgärdskatalog för Länsstyrelsen 
Jämtlands län år 2020-2022

Den omfattande klimatsårbarhetsanalys som varje enhet inom länsstyrelsen har utfört över sin 
egna verksamhet, eventuella fastigheter och marker har resulterat i ett stort antal åtgärder som 
fördelats över år 2020–2022. Nedan finns en lista från respektive enhet som utfört analysen 
och vilka utmaningar enheten står inför samt vilka åtgärder som kan minska den sårbarhet som 
identifierats.

Åtgärdskatalog

SAMHÄLLSENHETENNATURVÅRDSENHETEN DJUR- OCH 
MILJÖENHETEN

VATTENENHETENELDRIMNERLANDSBYGDSENHETEN
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År 2020
Nr. Risk Aktivitet Enhet

1.1 Skyfall. Risk för översvämning, 
bräddning i dagvattensystem/
reningsanläggningar samt risk för 
erosion, ras och skred. 

Kunskapshöjande insatser och 
vägledning till kommunerna 
angående risker och hantering i 
kommunal planering.

Samhällsenheten

1.2 Skyfall. Ras och skred, 
översvämingar,

Regionala styrdokument, 
samverkansmöten, utbildning 
och övning, konsekvensbaserade 
vädervarningar, TiB, 
händelseansvarig

Samhällsenheten

1.3 Skyfall, höga flöden, högre 
medeltemperatur, torka och låg 
markfuktighet. Risk att vägar 
förstörs, sämre framkomlighet, 
längre doserarsäsong och ökad 
oxidering i marken som ger mer 
surstötar. 

Inkludera 
klimatanpassningsåtgärder 
i åtgärdsplaner för kalkning 
som underlag för att 
söka större anslag för 
kalkningsverksamheten.  

Vattenenheten

1.4 Skyfall, storm, översvämning. 
Extrema väder påverkar fjälleders 
säkerhet, behovet av tillsynd och 
inventering av rovdjur. 

Se över arbetsprioriteringar 
och resursfördelning för 
naturbevakarna vid extremväder.

Naturvårdsenheten

1.5 Höga och låga flöden, skyfall, 
högre årsmedeltemperatur 
och värmeböljor, förlust av 
biologisk mångfad. Risk 
för ändrade livsbetingelser 
för fisk, exempelvis höga 
vattentemperaturer, förändrad 
artkonkurrens, ökad igenväxtning, 
fler parasiter. 

Fler kontakter med 
fiskevårdsområden, allmänhet 
och media hålls inom ramen 
för rådgivningsinsatser 
för fiskeförvaltning för att 
kommunicera påverkan på 
fiskens livsbetingelser i ett 
förändrat klimat. 

Vattenenheten

1.6 Höga flöden i vattendrag. Risk 
för dammbrott

Ökad förbyggande tillsyn av 
dammar.

Djur- och 
miljöenheten

1.7 Höga flöden i sjöar och 
vattendrag. Forn- och 
kulturlämningar kan 
översvämmas/spolas bort/
förstörs

Uppmuntra/stödja kommunerna 
att ta med denna risk i deras risk- 
och sårbarhetsanalyser.

Samhällsenheten

1.8 Höga flöden i sjöar och 
vattendrag. Forn- och 
kulturlämningar riskeras att döljas

Riktade insatser för inventering 
och landskapsvård. Nyttja medel 
i LBP skapa nya projekt.

Samhällsenheten
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1.9 Höga flöden, översvämning och 
extremväder. Ökad risk för skada 
och olyckor på broar, vägar, 
byggnader m.m.

Inventera och dokumentera 
anläggningars känslighet för 
extremväder i syfte att säkerställa 
säkerheten och förebygga 
olyckor.

Naturvårdsenheten

1.10 Översvämning. Spridning av 
föroreningar i EBH-områden.

Kartläggning (GIS) av 
översvämningsområden, 
prioritering av åtgärder 
vid förorenade marker 
(sanering). Samarbete 
med: Verksamhetsutövare, 
tillsynsmyndighet, 
bidragshantering

Djur- och 
miljöenheten

1.11 Översvämning, Ras och skred, 
stormar, skyfall, höga flöden i 
vattendrag.. Risk för bortspolade 
broar, vägar och järnväg.  El- 
och telebortfall, förorenade 
dricksvatten och skadad miljö.

1. 11.1 Regionala styrdokument 
för samordnad regional 
krishantering ska finnas.

Samhällsenheten

1.11.2. Samverkansmöten 
genomförs med berörda 
organisationer genomförs när 
störningar inträffar

Samhällsenheten

1.11.3. Personal i 
krisorganisationen ska vara 
utbildade och övade.

Samhällsenheten

1.11.4. SMHI och länsstyrelse 
utfärdar i samverkan 
konsekvensbaserade 
vädervarningar beroende på 
aktuella förhållanden i länet – 
t.ex. pågående evenemang, 
TiB, händelseansvarig utses i 
händelse av krissituation eller 
inför olika evenemang

Samhällsenheten

1.12 Översvämning. Förstörda 
skördar, försämrade skördar, 
förstörda byggnader, försämrade 
odlingsförhållanden, påverkad 
infrastruktur, ekonomisk påverkan 
för målgruppen mathantverkare. 

1.12.1. Kompetensutveckling för 
personal, rådgivare och lärare. 

Eldrimner

1.12.2. Översyn av 
kursverksamhet.

Eldrimner

1.12.3. Strategisk 
omvärldsbevakning för att kunna 
kommunicera aktuella lärdomar, 
råd och kunskap. 

Eldrimner
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1.13 Låga flöden i vattendrag, 
högre medeltemperatur 
och värmeböljor, låga 
grundvattenstånd och torka. 
Risk för bristande funktion 
hos vattenekosystemen och 
vattenbrist.

1.13.1 Sammanställning och 
datalagring av kunskap om 
tillståndet och förändringar 
i känsliga vattendrag och 
grundvattenförekomster viktiga 
för dricksvattenförsörjningen, 
inklusive identifiering 
av ytterligare behov av 
miljöövervakningsinsatser i dessa 
vatten. 

Vattenenheten

1.13.2 Informationsinsatser 
görs om aktuellt läge kopplat 
till vattensituationen, låga 
grundvattennivåer och flöden i 
vattendrag. 

Vattenenheten

1.14 Låga grundvattenstånd. 
Vattenbrist till djuren.

Djurskyddshandläggare har 
dialog medmed djurhållare om 
det finns en handlingsplan för 
låga grundvattenstånd.

Djur- och 
miljöenheten

1.15 Låga grundvattenstånd. Sämre 
uttagsmöjligheter. 

Vattenskydd ser till att ha en 
överblick för att kunna prioritera 
önskemål om/anmälningar av 
vattenuttag. Det finns en rutin 
för hur enheten ska arbeta vid 
torka och låga vattennivåer. God 
samordning internt och externt. 
Samarbete med: Länsstyrelsen 
(Djur- och miljöenheten, Vatten, 
Landsbygd).

Djur- och 
miljöenheten

1.16 Brist på snö. Förändrat 
fjällandskap och renskötseln

Riktade insatser för inventering 
och hantering av stormfälld 
skog vid fornlämningar. Tex. 
Nollvisionen.

Samhällsenheten

1.17 Högre årsmedeltemp. Risk 
för ökat vattenuttag för annat 
än dricksvatten. Risk för fler 
bevattningsförbud.

Vattenskyddshandläggare skapar 
färdiga mallar för snabba beslut 
samt förbättrar mallar för samråd. 
Planering av semester och 
bemanning under riskperioder.

Djur- och 
miljöenheten

1.18 Högre årsmedeltemp. 
Trädgränsen flyttas, ökad 
igenväxtning

Riktade insatser för inventering, 
kunskapshöjning påverkan av 
brand på fornlämning. Följa upp 
inventering i brandområden.

Samhällsenheten
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1.20 Värmeböljor. Överhättade djur. Publicera förebyggande 
information om vad som är viktigt 
att tänka på vid byggnationer av 
djurstallar gällande värme och 
fukt.

Djur- och 
miljöenheten

1.21 Värmeböljor. Överhettade hundar 
i bilar.

Förebyggande information 
till djurhållare om risken för 
överhättning när hundar placeras 
i bilar.

Djur- och 
miljöenheten

1.22 Torka. Ökat vattenuttag av grund- 
och ytvatten.

Tidsbegränsa 
anmälningsärenden för 
vattenuttag för att motverka 
resurskonflikt.

Djur- och 
miljöenheten

1.23 Torka. Risk för foder- och 
vattenbrist.

Samverkan med näringen som 
kan intiera kontroller.

Djur- och 
miljöenheten

1.24 Torka. Lägre vattennivåer i grund- 
och ytvattenförekomster. 

Vattenskyddshandläggare skapar 
överblick för att kunna prioritera 
önskemål om/anmälningar av 
vattenuttag. Det skapas en rutin 
för hur arbetet bedrivs vid torka 
och låga vattennivåer. God 
samordning internt och externt. 
Samarbete med: Länsstyrelsen 
(Djur- och miljöenheten, Vatten, 
Landsbygd)

Djur- och 
miljöenheten

1.25 Torka. Risk för ökat vattenuttag 
för annat än dricksvatten. Risk för 
fler bevattningsförbud

Skapa färdiga mallar till 
vattenskydd för snabba 
beslut. Förbättrade mallar för 
samråd. Planering av semester, 
bemanning under de mest 
riskfyllda perioderna.

Djur- och 
miljöenheten

1.26 Torka. Risk att grödor inte växer, 
brist på dricksvatten och bete, 
foderbrist, stressade lantbrukare, 
värmestress för lantbruksdjur 
och växter och värmestressade 
människor

Samordna och sprida gemensam 
lägesbild för länet genom 
utveckla lägesbildarbetet från 
2018. 

Landsbygdsenheten

1.27 Torka. Ökad brandrisk för 
kulturarv och i kulturmiljöer 

1.27.1 Riktade insatser för 
inventering och kunskapshöjande 
åtgärder. Följa upp projekt i 
Bartjan Adapt Northern Heritage.

Samhällsenheten
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1.27.2 Säkerställa att det 
finns riktade insatser för 
landskapsvård (projektform?). 
Följa upp projekt i Bartjan Adapt 
Northern Heritage.

Samhällsenheten

1.27.3. Plan för bemanning. 
Ta fram lista för var man finner 
information kring kulturmiljöer i 
Jämtlands län för internt bruk.

Samhällsenheten

1.28 Torka. Sämre skördar, foderbrist, 
sämre kvalitet på råvaror, 
påverkan på djur, ändrade 
arbetsförhållanden, ekonomisk 
påverkan för målgruppen 
mathantverkare.

1.28.1. Kompetensutveckling för 
personal, rådgivare och lärare. 

Eldrimner

1.28.2. Översyn av 
kursverksamhet.

Eldrimner

1.28.3 Strategisk 
omvärldsbevakning för att kunna 
kommunicera aktuella lärdomar, 
råd och kunskap. 

Eldrimner

1.29 Hög brandrisk. Förorenat 
släckvatten

Skapa en släckvattenplan. 
Bidra till en genomtänkt 
lokalisering av nya anläggningar 
för att minska exponering och 
föroreningsspridning. Samarbete 
med: Verksamhetsutövare, 
tillsynsmyndighet, 
bidragshantering

Djur- och 
miljöenheten

1.30 Hög brandrisk. Fysiska skador på 
forn- och kulturlämningar

Riktade insatser för 
dokmentation och tillgängliggöra. 
Fort. Projekt?

Samhällsenheten

1.31 Brandrisk. Brand i reservat och 
nationalparker.

Inventera och analysera vår 
förmåga att hantera brandrisk 
och vildbränder på statens mark.

Naturvårdsenheten

1.32 Ökad risk för smittsjukdommar. 
Ökad antibiotikaresistens.

Länsveterinär är aktiv i 
den regionala STRAMA-
gruppen, utökar tillsyn av 
vårdhygien och veterinärers 
läkemedelsförskrivning samt 
utökar kontroll av läkemedel på 
gård.

Djur- och 
miljöenheten
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1.33 Ökad risk för smittsjukdommar. 
Fler och nya epizootier.

Länsveterinär 
uppdaterar kontinuerligt  
epizootiberedskapsplan, samt 
övar förmågan att agera enligt 
beredskapsplanen. Sammarbete: 
Krisberedskapsorganisationen.

Djur- och 
miljöenheten

1.34 Stormar. Fysiska skador på forn- 
och kulturlämningar

Riktade insatser för inventering 
och förebyggande åtgärder. Fort. 
Projekt?

Samhällsenheten

1.35 Förlust av biologisk mångfald. 
Förlust av biologisk mångfald 
förorsakad av minskat antal 
betesdjur orsakat av olika 
skadegörare som vildsvin, 
insekter, svampar mm

Hålla oss ajour med förekomsten 
för att planera handläggning/
kontroll. Läsa in nya riktlinjer från 
Jordbruksverket

Landsbygdsenheten

1.36 Förlust av biologisk mångfald. 
Förlust av kallvattenlevande arter.

Utreda behov av och genomföra 
prioriterade åtgärder inom 
våra vattensystem för att öka 
robustheten i ekosystemen. 

Vattenenheten

1.37 Förlust av biologisk mångfald.   Ta fram strategi för att minska 
förekomst av alternativt utrota 
prioriterade invasiva arter.

Naturvårdsenheten

1.38 Förskjutning i växtsäsong. 
Igenväxtning vid kulturmiljöer, 
ökning av vegetation, längre 
skötselperiod

Uppmärksamma kommunerna 
om en eventuell ökning och bistå 
med stöd till handlingsplaner 

Samhällsenheten

1.39 Klimatförändringar. Ökad 
migrationsström från fler 
länder som påverkas av 
klimatförändringarna

1.39.1. Information om 
omvärldsbevakning med 
anledning av ökade 
flyktingströmmar från utsatta 
länder

Samhällsenheten

1.39.2. Uppmärksamma 
kommunerna och bistå med stöd 
till handlingsplaner

Samhällsenheten

1.39.3. Uppmuntra/stödja 
kommunerna att ta med 
denna risk i deras risk- och 
sårbarhetsanalyser.

Samhällsenheten

1.40 Klimatförändringar Övergripande analys av vilka 
klimatanpassningsaktiviteter 
som planeras och vilka 
möjligheter det innebär för länets 
miljömålsarbete.

Samhällsenheten

1.41 Klimatförändringar. Förändrade 
förutsättningar för företag eller 
organisationer när det inte har 
inkluderat klimatförändringar i 
riskvärdering för ett projekt 

Lyfta klimatanpassning i 
projektrådgivning och vid behov 
ta kontakt med och få stöd av 
experter som finns i huset.

Landsbygdsenheten
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1.42 Klimatförändringar. Förändrade 
klimatförhållandenden påverkar 
klövdjur och renar mycket. 

Ta hjälp av 
miljöövervakningsrapporten för 
att identifiera förändringar av 
betydelse för att upptäcka behov 
av eventuella åtgärder när det 
gäller klövvilt och ren – inte minst 
i arbetet med toleransplaner.

Naturvårdsenheten

1.43 Klimatförändringar. Förändrade 
klimatförhållandenden påverkar 
möjligheterna att inventera. 

Fortsatt se över/utveckla/testa 
rovdjursinventeringsmetoder, 
dvs alternativ till snöberoende 
inventering, för en fortsatt 
trovärdig rovdjursförvaltning

Naturvårdsenheten

1.44 Klimatförändringar. Förändrade 
klimatförhållandenden.

1.44.1. Rutiner som ger 
beredskap för att hantera 
fler ärenden och kortare 
handläggningstider. 

Naturvårdsenheten

1.44.2. Hantera behov av mer 
tillsyn samt informationsinsatser 
om exempelvis snöbrist.

Naturvårdsenheten

1.44.3. Fler transporter på 
barmark och kortare perioder 
för transporter på snötäckt mark 
riskerar till exempel att ge ökat 
markslitage.

Naturvårdsenheten

1.45 Extremväder. Förändrad 
arbetsmiljö

Kompetensutveckling om hur vi 
påverkas av extremväder

Landsbygdsenheten

1.46 Extremväder. Stabsläge, 
negativ ekonomisk påverkan på 
stödmottagare, större behov av 
förberedelse inför kriser.

Bra rutiner för att hantera 
perioder i stabsläge 
samt högre tryck från 
drabbade stödmottagare, 
bättre kommunikation mot 
stödmottagare som inte är 
prioriterade.

Landsbygdsenheten

Åtgärdskatalog

94



42 Handlingsplan för klimatanpassning

95



43Handlingsplan för klimatanpassning

År 2021
Nr. Risk Aktivitet Enhet

2.1 Skyfall. Risk för översvämning, 
erosion, ras och skred.

Framtagande av riktlinjer för 
kommuner 

Samhällsenheten

2.2 Skyfall. Risk för erosion och 
förorenad mark

2.2.1. Kartläggning (GIS) 
av översvämningsområden. 
Samarbete med: 
Verksamhetsutövare, 
tillsynsmyndighet, bidrags-
hantering

Djur- och 
miljöenheten

2.2.2.Verka för ett ökat 
erosionsskydd och 
täckning. Samarbete med: 
Verksamhetsutövare, 
tillsynsmyndighet, bidrags-
hantering

Djur- och 
miljöenheten

2.3 Skyfall. Kraftig erosion, risk för 
ras och skred

Tydliggör vart skyfallen kan göra 
stor skada mha analys. Det kan 
finnas behov av att stänga vissa 
leder eller annat för att minska 
markbelastning och risken för 
olycka. 

Naturvårdsenheten

2.4 Skyfall, översvämning. Akut 
höjning av vattennivåer i 
vattendrag

Saknas aktivitet Naturvårdsenheten

2.5 Översvämning. Vägar 
undermineras eller översvämmas

Inventeras och analyseras och 
anpassa inför framtiden.

Naturvårdsenheten

2.6 Skyfall, låga flöden i vattendrag, 
förlust av biologisk mångfald, 
förskjutning i växtsäsong. Risk 
för mer surstötar och högre 
halt organiska ämnen ger 
högre krav på provtagning. 
Kalkeffektuppföljningen försvåras 
och högre krav på utvärdering 
ställs. 

Påbörjad utökning av antal 
analyser av vattenkemi och 
biologi för förbättrad utvärdering 
av försurningspåverkan. 

Vattenenheten

2.7 Skyfall, höga flöden, 
översvämning och höga flöden. 
Risk för bräddning och utlakning.

Utföra förebyggande tillsyn 
och inkludera skyfall, höga 
flöden, översvämning och höga 
vattenstånd i tillståndsprövning/
remisser i enlighet med 9 kapitlet 
i Miljöbalken. 

Djur- och 
miljöenheten
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2.8 Höga och låga flöden, skyfall, 
högre årsmedeltemperatur 
och värmeböljor, förlust av 
biologisk mångfad. Risk 
för ändrade livsbetingelser 
för fisk, exempelvis höga 
vattentemperaturer, förändrad 
artkonkurrens, ökad igenväxtning, 
fler parasiter. 

Fortsatta kontakter med 
fiskevårdsområden, allmänhet 
och media hålls inom ramen 
för rådgivningsinsatser 
för fiskeförvaltning för att 
kommunicera påverkan på 
fiskens livsbetingelser i ett 
förändrat klimat. 

Vattenenheten

2.9 Höga flöden i sjöar och 
vattendrag. Forn- och 
kulturlämningar kan 
översvämmas/spolas bort/
förstörs

Riktade insatser för inventering 
och förebyggande åtgärder. Fort. 
Projekt?

Samhällsenheten

2.10 Höga flöden i sjöar och 
vattendrag. Forn- och 
kulturlämningar riskeras att döljas

Riktade insatser för 
dokmentation och tillgängliggöra. 
Fort. Projekt?

Samhällsenheten

2.11 Översvämning, Ras och skred, 
stormar, skyfall, höga flöden i 
vattendrag.. Risk för bortspolade 
broar, vägar och järnväg.  El- 
och telebortfall, förorenade 
dricksvatten och skadad miljö.

2.11.1. Regionala styrdokument 
för samordnad regional 
krishantering ska finnas.

Samhällsenheten

2.11.2. Samverkansmöten 
genomförs med berörda 
organisationer genomförs när 
störningar inträffar

Samhällsenheten

2.11.3. Personal i 
krisorganisationen ska vara 
utbildade och övade.

Samhällsenheten
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2.11.4. SMHI och länsstyrelse 
utfärdar i samverkan 
konsekvensbaserade 
vädervarningar beroende på 
aktuella förhållanden i länet – 
t.ex. pågående evenemang, 
TiB, händelseansvarig utses i 
händelse av krissituation eller 
inför olika evenemang

Samhällsenheten

2.12 Översvämning. Förstörda 
skördar, försämrade skördar, 
förstörda byggnader, försämrade 
odlingsförhållanden, påverkad 
infrastruktur, ekonomisk påverkan 
för målgruppen mathantverkare. 

2.12.1. Kompetensutveckling för 
personal, rådgivare och lärare. 

Eldrimner

2.12.2. Översyn av 
kursverksamhet.

Eldrimner

2.12.3. Strategisk 
omvärldsbevakning för att kunna 
kommunicera aktuella lärdomar, 
råd och kunskap. 

Eldrimner

2.12.4. Erbjuda forum för 
målgruppen avseende att 
diskutera de oönskade 
händelserna, möjligheter 
att förebygga, åtgärda m.m. 
Exempelvis vid Saerimner. 

Eldrimner

2.13 Hög luftfuktighet, ökad 
medeltemperatur. Risk för 
fuktskador, mögel och svamp.

Öka kunskap om fuktskador, 
mögel, svamp

Samhällsenheten

2.14 Hög luftfuktighet, ökad 
medeltemperatur. 
Skadedjursangrepp

Öka kunskapen om 
skadedjursangrepp

Samhällsenheten
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2.15 Låga och höga flöden i 
vattendrag, värmeböljor. Risk 
för låga eller höga flöden i 
vattendrag som ska åtgärdas och 
höjd vattentemperatur.

Planera för ökad flexibilitet av 
åtgärdsarbetet. 

Vattenenheten

2.16 Låga och Höga flöden 
i vattendrag, högre 
medeltemperatur 
och värmeböljor, låga 
grundvattenstånd och 
torka. Risk för utebliven/
försvårad provtagning på 
grund av låga/höga flöden 
och låga grundvattennivåer. 
Ändrad vattenkvalitet, höga 
vattentemperaturer.

Anpassad miljöövervakning i 
grundvatten, sjöar och vattendrag 
för bättre analyser av trender och 
tidigare upptäckt av förändringar 
kopplat till förändrat klimat inom 
ramen för det nya regionala 
miljöövervakningsprogrammet. 

Vattenenheten

2.17 Låga flöden i vattendrag, 
högre medeltemperatur 
och värmeböljor, låga 
grundvattenstånd och torka. 
Risk för bristande funktion 
hos vattenekosystemen och 
vattenbrist.

2.17.1 Sammanställning och 
datalagring av kunskap om 
tillståndet och förändringar 
i känsliga vattendrag och 
grundvattenförekomster viktiga 
för dricksvattenförsörjningen. 

Vattenenheten

2.17.2 Informationsinsatser 
görs om aktuellt läge kopplat 
till vattensituationen, låga 
grundvattennivåer och flöden i 
vattendrag. 

Vattenenheten

2.18 Torka. Brist på dricksvatten 
i terrängen, höjd risk för 
uttorkning, brandrisk, stressade 
djur

Saknas aktivitet Naturvårdsenheten

2.19 Torka. Risk att grödor inte växer, 
brist på dricksvatten och bete, 
foderbrist, stressade lantbrukare, 
värmestress för lantbruksdjur 
och växter och värmestressade 
människor

Samordna och sprida gemensam 
lägesbild för länet genom 
utveckla lägesbildarbetet från 
2018. 

Landsbygdsenheten

2.20 Torka. Ökat vattenuttag av grund- 
och ytvatten

2.20.1. Öka den förbyggande 
tillsynen 

Djur- och 
miljöenheten

2.20.2. Sprida information 
och öka kunskapen om vilka 
konsekvenser låga nivåer grund- 
och ytvatten kan få.

Djur- och 
miljöenheten
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2.20.3. Länsstyrelsen prioriterar 
snabbarehandläggning av akuta 
ärenden, internremisser mm vid 
extrema händelser.

Djur- och 
miljöenheten

2.20.4. Ökat samordningsbehov/
beredskap lst mfl för att bidra 
till möjligheterna att hantera 
effekterna på samhället av 
långvarig torka.

Djur- och 
miljöenheten

2.21 Torka. Sämre skördar, foderbrist, 
sämre kvalitet på råvaror, 
påverkan på djur, ändrade 
arbetsförhållanden, ekonomisk 
påverkan för målgruppen 
mathantverkare.

2.21.1. Kompetensutveckling för 
personal, rådgivare och lärare. 

Eldrimner

2.21.2. Översyn av 
kursverksamhet.

Eldrimner

2.21.3. Strategisk 
omvärldsbevakning för att kunna 
kommunicera aktuella lärdomar, 
råd och kunskap. 

Eldrimner

2.21.4. Erbjuda forum för 
målgruppen avseende att 
diskutera de oönskade 
händelserna, möjligheter 
att förebygga, åtgärda m.m. 
Exempelvis vid Saerimner. 

Eldrimner

2.22 Hög brandrisk. Livsfara för 
allmänheten som befinner sig i 
fjällområden som vi arbetar inom.

Ta fram informationspaket/
krispaket för info till allmänheten

Naturvårdsenheten

2.23 Hög brandrisk. Risk för förorenad 
rök vid händelse av brand. 

Täckning, genomtänkta 
lokalisering av nya 
anläggningar. Samarbete 
med: Verksamhetsutövare, 
tillsynsmyndighet, 
bidragshantering

Djur- och 
miljöenheten

2.24 Ras och skred. Risk för snabb 
spridning och exponering av 
föroreningar

Kartläggning (GIS) av ras- och 
skredsområden för prioritering 
av åtgärder vid förorenade 
marker (sanering). Samarbete 
med: Verksamhetsutövare, 
tillsynsmyndighet, 
bidragshantering

Djur- och 
miljöenheten
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2.25 Ras och skred. Dålig 
dricksvattenkvalitet i vattendrag 
(slam), rasade leder

Saknas aktivitet Naturvårdsenheten

2.26 Erosion. Risk för spridning och 
exponering av föroreningar

Erosionsskydd, täckning. 
Samarbete med: 
Verksamhetsutövare, 
tillsynsmyndighet, 
bidragshantering

Djur- och 
miljöenheten

2.27 Stormar. Skador på forn- och 
kulturlämningar

Riktade insatser för inventering 
och hantering av stormfälld 
skog vid fornlämningar. Tex. 
Nollvisionen.

Samhällsenheten

2.28 Förlust av biologisk mångfald. 
Förlust av biologisk mångfald 
förorsakad av minskat antal 
betesdjur orsakat av olika 
skadegörare som vildsvin, 
insekter, svampar mm

Hålla oss ajour med förekomsten 
för att planera handläggning/
kontroll. Läsa in nya riktlinjer från 
Jordbruksverket

Landsbygdsenheten

2.29 Förlust av biologisk mångfald. 
Förlust av kallvattenlevande arter.

Genomföra prioriterade åtgärder 
inom våra vattensystem för att 
öka robustheten i ekosystemen. 

Vattenenheten

2.30 Ökad risk för smitt sjukdommar. 
Fler och nya zoonoser*

2.30.1. Länsveterinär utökar 
kontroll av besöksverksamheter 
med djur. 

Djur- och 
miljöenheten

2.30.2. Länsstyrelsepersonal 
utbildas i åtgärder för att minska 
risken att bli smittat och att bära 
med sig smitta. 

Djur- och 
miljöenheten

2.30.3. Information till 
allmänheten om smittor och 
spridning.

Djur- och 
miljöenheten

2.31 Ökad risk för smitt sjukdommar. 
Risk för användning av förorenat 
vatten inom livsmedelsproduktion

Länsveterinär samt inspektörer 
genomför livsmedelskontroll 
i primärproduktionen för att 
minska risken att förorenat 
vatten används inom 
livsmedelsproduktionen

Djur- och 
miljöenheten

2.32 Ökad risk för smittsjukdommar. 
Livsfara för allmänheten och 
sjukdomsutbrott i samband med 
till exempel förorenat vatten i 
fjällområden.

Ta fram skyltmaterial för tillfälliga 
avstängningar mm

Naturvårdsenheten

Åtgärdskatalog
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2.33 Klimatförändringar. Ökad 
migrationsström från fler 
länder som påverkas av 
klimatförändringarna

2.33.1. Information om 
omvärldsbevakning

Samhällsenheten

2.33.2. Uppmärksamma 
kommunerna och bistå med stöd 
till handlingsplaner

Samhällsenheten

2.33.3. Uppmuntra/stödja 
kommunerna att ta med 
denna risk i deras risk- och 
sårbarhetsanalyser.

Samhällsenheten

2.34 Klimatförändringar Övergripande analys av vilka 
klimatanpassningsaktiviteter 
som planeras och vilka 
möjligheter det innebär för länets 
miljömålsarbete.

Samhällsenheten

2.35 Klimatförändringar. Förändrade 
förutsättningar för företag eller 
organisationer när det inte har 
inkluderat klimatförändringar i 
riskvärdering för ett projekt 

Lyfta klimatanpassning i 
projektrådgivning och vid behov 
ta kontakt med och få stöd av 
experter som finns i huset.

Landsbygdsenheten

2.36 Extremväder. Förändrad 
arbetsmiljö

Kompetensutveckling om hur vi 
påverkas av extremväder

Landsbygdsenheten

2.37 Extremväder Skapa mer resurser till och 
utveckla SOT -projekt (Service 
och trygghetspunkter) som 
anpassas  till andra  krav och nya 
behov vid extremt väder

Landsbygdsenheten
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År 2022
Nr. Risk Aktivitet Enhet

3.1 Skyfall. Snabb ytavrinning som 
kan orsaka föroreningar

Kartläggning (GIS) av förorenade 
områden som drabbas av 
skyfall och eventuell ytavrinning, 
lämplig dagvattenhantering, 
dagvattensystem. Samarbete 
med: Verksamhetsutövare, fysisk 
planering, tillsynsmyndighet, 
bidragshantering

Djur- och 
miljöenheten

3.2 Skyfall. Bräddning av 
dagvattensystem och 
reningsanläggningar

Framtagande av riktlinjer för 
kommuner och exploatörer

Samhällsenheten

3.3 Skyfall, höga flöden i vattendrag. 
Risk för fler surstötar och fler 
tillfällen med höga flöden ger 
högre belastning på labbet.

Utreda behov av utbyggnad av 
vattenlaboratioriet för att öka 
kapaciteten.  

Vattenenheten

3.4 Skyfall, låga flöden i vattendrag, 
förlust av biologisk mångfald, 
förskjutning i växtsäsong. Risk 
för mer surstötar och högre 
halt organiska ämnen ger 
högre krav på provtagning. 
Kalkeffektuppföljningen försvåras 
och högre krav på utvärdering 
ställs. 

Fortsatt utökning av antal 
analyser av vattenkemi och 
biologi för förbättrad utvärdering 
av försurningspåverkan. 

Vattenenheten

3.5 Översvämning, skyfall. Förbered för högre tryck från 
drabbade fastighetsägare och 
föreningar som kan behöva stöd 
ur bygdemedel (regleringsmedel 
från vattenkraft).

Landsbygdsenheten

3.6 Översvämning. Förstörda 
skördar, försämrade skördar, 
förstörda byggnader, försämrade 
odlingsförhållanden, påverkad 
infrastruktur, ekonomisk påverkan 
för målgruppen mathantverkare. 

3.6.1. Kompetensutveckling för 
personal, rådgivare och lärare. 

Eldrimner

3.6.2. Översyn av 
kursverksamhet.

Eldrimner
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3.6.3. Strategisk 
omvärldsbevakning för att kunna 
kommunicera aktuella lärdomar, 
råd och kunskap. 

Eldrimner

3.7 Höga och låga flöden, skyfall, 
högre årsmedeltemperatur 
och värmeböljor, förlust av 
biologisk mångfad. Risk 
för ändrade livsbetingelser 
för fisk, exempelvis höga 
vattentemperaturer, förändrad 
artkonkurrens, ökad igenväxtning, 
fler parasiter. 

Fortsatta kontakter med 
fiskevårdsområden, allmänhet 
och media hålls inom ramen 
för rådgivningsinsatser 
för fiskeförvaltning för att 
kommunicera påverkan på 
fiskens livsbetingelser i ett 
förändrat klimat. 

Vattenenheten

3.8 Höga flöden vattendrag. Risk för 
dammbrott

Hantera prövningsärenden Djur- och 
miljöenheten

3.9 Höga flöden vattendrag. Risk för 
dammbrott

Samordna länsstyrelsens 
beredskap, effektivisera och 
korta beslutsvägar, ökad 
kunskap. Samarbete med 
samhällsenheten

Djur- och 
miljöenheten

3.10 Översvämning, Ras och skred, 
stormar, skyfall, höga flöden i 
vattendrag. Risk för bortspolade 
broar, vägar och järnväg.  El- 
och telebortfall, förorenade 
dricksvatten och skadad miljö.

3.10.1. Regionala styrdokument 
för samordnad regional 
krishantering ska finnas.

Samhällsenheten

3.10.2. Samverkansmöten 
genomförs med berörda 
organisationer genomförs när 
störningar inträffar

Samhällsenheten

3.10.3. Personal i 
krisorganisationen ska vara 
utbildade och övade.

Samhällsenheten

3.10.4. SMHI och länsstyrelse 
utfärdar i samverkan 
konsekvensbaserade 
vädervarningar beroende på 
aktuella förhållanden i länet – 
t.ex. pågående evenemang, 
TiB, händelseansvarig utses i 
händelse av krissituation eller 
inför olika evenemang

Samhällsenheten
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3.11 Låga och höga flöden i 
vattendrag, värmeböljor. Risk 
för låga eller höga flöden i 
vattendrag som ska åtgärdas och 
höjd vattentemperatur.

Planera för ökad flexibilitet av 
åtgärdsarbetet. 

Vattenenheten

3.12 Låga och Höga flöden 
i vattendrag, högre 
medeltemperatur 
och värmeböljor, låga 
grundvattenstånd och 
torka. Risk för utebliven/
försvårad provtagning på 
grund av låga/höga flöden 
och låga grundvattennivåer. 
Ändrad vattenkvalitet, höga 
vattentemperaturer.

Anpassad miljöövervakning 
i grundvatten, sjöar och 
vattendrag för bättre analyser av 
trender och tidigare upptäckt av 
förändringar kopplat till förändrat 
klimat. 

Vattenenheten

3.13 Låg grundvattennivå. Förändrade 
förutsättningar för öppna 
landskap

Att det finns riktade insatser för 
landskapsvård (projektform?)

Samhällsenheten

3.14 Låga grundvattenstånd. 
Försvårad vattenförsörjning.

3.14.1. Skapa och sprida 
information och öka kunskapen 
om vilka konsekvenser låga 
nivåer grundvattennivåer kan få.

Djur- och 
miljöenheten

3.14.2. Öka den förbyggande 
tillsynen

Djur- och 
miljöenheten

3.14.3. Ökat samordningsbehov/
beredskap mellan Länsstyrelsen 
och andra aktörer

Djur- och 
miljöenheten

3.15 Brist på snö. Oframkomliga 
vinterleder

Analysera var uppkomst av 
snöbrist kan förekomma. 
Omdragning av leder kan 
bli aktuellt, samt flytt av 
friluftsanordningar.

Naturvårdsenheten

3.16 Hög brandrisk och torka. Brand i 
kulturhistoriska byggnader.

Sprinklersystem i känsliga 
kulturmiljöer. Inrätta listor för 
räddningstjänsten vad som bör 
räddas interiört vid brand.

Samhällsenheten

3.17 Erosion. Förstörda leder, 
anläggningar, byggnader

Inventeras och analyseras och 
anpassa inför framtiden.

Naturvårdsenheten
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3.18 Torka. Brist på dricksvatten 
i terrängen, höjd risk för 
uttorkning, brandrisk, stressade 
djur

Inventering av alternativa 
vattenkällor

Naturvårdsenheten

3.19 Torka. Risk för dammning Förebyggande tillsyn utförs samt 
ta med XX i tillståndsprövning/
remisser. Detta i enlighet med 9 
kapitlet i miljöbalken. 

Djur- och 
miljöenheten

3.20 Torka. Risk att grödor inte växer, 
brist på dricksvatten och bete, 
foderbrist, stressade lantbrukare, 
värmestress för lantbruksdjur 
och växter och värmestressade 
människor

Samordna och sprida gemensam 
lägesbild för länet genom 
utveckla lägesbildarbetet från 
2018. 

Landsbygdsenheten

3.21 Torka. Sämre skördar, foderbrist, 
sämre kvalitet på råvaror, 
påverkan på djur, ändrade 
arbetsförhållanden, ekonomisk 
påverkan för målgruppen 
mathantverkare.

3.21.1. Kompetensutveckling för 
personal, rådgivare och lärare. 

Eldrimner

3.21.2. Översyn av 
kursverksamhet.

Eldrimner

3.21.3 Strategisk 
omvärldsbevakning för att kunna 
kommunicera aktuella lärdomar, 
råd och kunskap. 

Eldrimner

3.22 Förlust av biologisk mångfald. 
Förlust av biologisk mångfald 
förorsakad av minskat antal 
betesdjur orsakat av olika 
skadegörare som vildsvin, 
insekter, svampar mm

Hålla oss ajour med förekomsten 
för att planera handläggning/
kontroll. Läsa in nya riktlinjer från 
Jordbruksverket

Landsbygdsenheten

3.23 Förlust av biologisk mångfald. 
Förlust av kallvattenlevande arter.

Genomföra prioriterade åtgärder 
inom våra vattensystem för att 
öka robustheten i ekosystemen. 

Vattenenheten

3.24 Ökad risk för smittsjukdomar 3.24.1. Länsveterinär samt 
inspektörer bedriver tillsyn av 
biosäkerhet på gårdar.  

Djur- och 
miljöenheten

3.24.2.Ökad foder-/livsmedels-/
djurskyddskontroll.

Djur- och 
miljöenheten
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3.24.3. Utbilda LSTs personal 
smittsjukdommar.

Djur- och 
miljöenheten

3.25 Ökad risk för smittsjukdomar. 
Fler och nya vektorer

Länsveterinär informerar 
djurhållare i länet om läget kring 
utbredning befintliga och nya 
vektorer.  

Djur- och 
miljöenheten

3.26 Ökad risk för smittsjukdomar. 
Påverkan mjältbrandsgravar

Åtgärder görs av länsveterinär 
för att minska risken för att 
sporer i marken kontaminerar 
beten behövs; en kartläggning 
av gravar i GIS-skikt, att rådge 
vid markåtgärder, kraftiga regn 
och stark torka, samt hålla sig 
informerad vid misstänkta fall.

Djur- och 
miljöenheten

3.27 Klimatförändringar Övergripande analys av vilka 
klimatanpassningsaktiviteter 
som planeras och vilka 
möjligheter det innebär för länets 
miljömålsarbete.

Samhällsenheten

3.28 Klimatförändringar. Förändrade 
förutsättningar för företag eller 
organisationer när det inte har 
inkluderat klimatförändringar i 
riskvärdering för ett projekt 

Lyfta klimatanpassning i 
projektrådgivning och vid behov 
ta kontakt med och få stöd av 
experter som finns i huset.

Landsbygdsenheten

3.29 Extremväder. Förändrad 
arbetsmiljö

Kompetensutveckling om hur vi 
påverkas av extremväder

Landsbygdsenheten
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
2 juli 2020 

 

Diarienummer 2020.244 

Årsredovisning 2019 för Akademi norr 

Beskrivning av ärendet 
Partnerskap inland - Akademi Norr är en gränsöverskridande samverkan mellan 
13 kommuner från fyra län där Strömsund är en av de deltagande kommu-
nerna. 

Akademi norr har upprättat en årsredovisning för 2019. Utöver detta ska uti-
från att det rör sig om ett kommunförbund med direktion frågan om ansvarsfri-
het prövas i varje medlemskommuns fullmäktige. 

Förslag till beslut  
Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisningen för 2019 för direktionen Partnerskap Inland – Akademi Norr 
godkänns. 

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

Bilagor 
Årsredovisning 2019 med bilagor. 
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Förvaltningsberättelse för 
kommunalförbundet Partnerskap Inland – 
Akademi Norr  
Perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. 
 Kommunalförbundets direktion och ledning 
Direktionen består av kommunstyrelsens ordförande, i något fall kommunstyrelsens vice ordförande, 
i de 13 ingående medlemskommunerna. 
I presidiet ingår: 
Ordförande: Britta Flinkfeldt, Arjeplog  
Förste vice ordförande: Tomas Mörtsell, Storuman  
Andre vice ordförande: Susanne Hansson, Strömsund 
 
Verksamhetschef: Christer Lindblom till och med 25 juli. Janne Ask Consulting AB innehade 
ledningsuppdraget under september-december. 
Verksamheten inom Akademi Norr har under året bedrivits enligt de planer som fastställts och 
genom de projekt som förbundet är engagerade i. 
 
Verksamhetsplan för Partnerskap Inland  
Akademi Norr 2019 
Mål 
Vår region ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och tillväxt. 
Delmål 
Vi har god tillgång till eftergymnasial utbildning i medlemskommunerna 
Vi kan erbjuda kostnadseffektiv kompetensutveckling till såväl offentlig som privat sektor 
Akademi Norr och lärcentrum är en naturlig samverkanspart i frågor som rör kompetensutveckling  
Vi skapar goda underlag för strategiska beslut 
I samtliga medlemskommuner finns välfungerande lärcentrum och bra teknik för 
kompetensutveckling är tillgänglig för alla 
Horisontella mål 
Målsättningen är att ingen individ ska diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, 
sexualitet, politisk tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund. 
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Ekonomiska mål 
Bedriva förbundets verksamhet inom ramen för fastställd budget. 
Inte uppta långfristiga lån för förbundets verksamhet. 
Tillgodose direktionens möjligheter att styra och leda verksamheten mot förbundets syfte och 
mål. 
Verksamhet 2019 
Att tillsammans med lärcentrum göra högre utbildning tillgänglig i medlemskommunerna och 
samtidigt verka för en ökad motivation bland innevånarna för att utbilda sig.  
Bibehålla och utveckla kontakterna med universitet och utbildningssamordnare för att få till 
stånd ett ökat antal utbildningar som är tillgängliga för boende i våra medlemskommuner utan att 
de behöver flytta till campusorter. Marknadsföra och kommunicera de universitets- och 
yrkeshögskoleutbildningar som efterfrågas av arbetsgivare i medlemskommunerna. 
Vi ska tillsammans med lärcentrum och i samverkan med kommunernas näringslivsfunktioner 
utveckla vår förmåga att identifiera kompetensutvecklingsbehov och erbjuda 
kompetensutveckling till yrkesverksamma i både offentlig och privat sektor. 
Underhålla och förstärka funktionella nätverk inom Akademi Norr som t.ex. nätverk för 
lärcentrum, kommun-och näringslivschefer. Det är också viktigt att aktivt verka för att utveckla 
nya nätverk och samarbeten med andra aktörer som kan bidra till kommunalförbundets 
måluppfyllelse.  
Vi ska arbeta med påverkan av beslutsfattare nationellt, regionalt och lokalt i frågor som rör 
kompetensutveckling. Samt marknadsföra det arbete som görs. 
Vi ska sammanställa och analysera statistik om arbetsmarknadsläget och bevaka 
utvecklingstrender både inom teknikutveckling och kompetensutvecklingsområdet. 
Arbeta fram och ansöka om nya projekt utifrån medlemskommunernas behov som 
överensstämmer med kommunalförbundets uppsatta mål. 
Genomföra beslutade projekt. 
Vi ska tillsammans med lärcentrum arbeta för att förbättra förutsättningarna för 
kompetensutveckling i medlemskommunerna.  
Kvalitetssäkra lärcentrum i förhållande till vad som krävs för att kunna genomföra tentamina 
enligt lärosätens direktiv. 
Påverka och stödja tekniker som bidrar till bättre förutsättningar för kompetensutveckling.  
Administrera kommunalförbundets verksamhet, genomföra direktionsmöten regelbundet. 
Informera kommunerna om hur arbetet fortskrider genom besök i medlemskommunernas 
kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelse.  
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Verksamhet och aktiviteter 2019 
Utvecklingsarbetet med högre utbildning är en del av kommunalförbundets reguljära verksamhet och 
alla kommunalförbundets medlemskommuner har en etablerad stödstruktur i form av ett lärcentrum. 
Utbildningsnivån för befolkningen i våra kommuner ligger under genomsnittet i Sverige. Många 
arbetsgivare (inte minst kommunerna själva) har svårt att rekrytera högre utbildad arbetskraft. Vi ser 
ett fortsatt behov av att utveckla infrastrukturen för akademisk utbildning samt att utbildningarna i 
sig behöver ha en större flexibilitet i upplägg och form som gör att de kan anpassas efter den lokala 
arbetsmarknadens specifika behov och förutsättningar.  
 
Samarbetet med socionomprogrammet vid Umeå universitet är ett sådant exempel. Från 2018 
öppnades möjligheten att söka socionomprogrammet som distansutbildning. Det gör det möjligt att 
läsa hela utbildningen på valfri ort med ett fåtal campusförlagda träffar per kurs. Förutom detta så 
bygger modellen på att det finns ett närmare samarbete mellan universitetet, arbetsgivare och 
studenterna. Konkret kan det till exempel innebära att arbetsgivare tillhandahåller praktikplatser, 
examensjobb, handledare och mentorer. En del utbildningsmoment kan också komma att genomföras 
och förläggas hos någon arbetsgivare. Intag har gjorts både på vår- och hösttermin 2019, sammanlagt 
är det sju studenter från Akademi Norr kommunerna som går på socionomutbildningen. 
 
Under våren 2019 har Akademi Norr arrangerat sex informationstillfällen om utbildningar inför 
ansökningar till högskolan. Informationerna har handlat om universitetsstudier till socionom, lärare, 
sjuksköterska och SYV, samt YH-utbildningar till psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/ 
stödpedagog, socialadministratör, specialiserad undersköterska i demensvård, stödpedagog, 
tandsköterska, vindkraftstekniker och processtekniker krossning/asfalt/betong.  
Informationerna ägde rum på kvällstid och lärcentrum bjöd in presumtiva studenter i respektive 
kommun.  
 
Kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Dorotea 
som ingår i Akademi Norr har tillsammans med Skellefteå kommun sökt statsbidragspengar för 
lärcentrum. Den 11 april fick vi beslutet att vi beviljats 3,9 miljoner kronor. Dessa pengar ska bland 
annat användas till inventarier, lokaler och teknisk utrustning. Fysiska möten om statsbidraget har 
hållits i Åsele i juni och Lycksele i augusti. Akademi Norr har administrerat pengarna i projektet och 
samtliga kommuner har jobbat hårt för att hinna med att använda bidraget under året. Bland annat 
gjordes en studieresa till Ronneby och deras projekt BIU-online som handlar om studiehandledning 
online. 
 
Meadlearn har i samarbete med Akademi Norr jobbat fram och sökt två högskoleutbildningar, en 
med inriktning Hemsjukvård och en med inriktning Multisjuka äldre. Utbildningarna ska byggas med 
en huvudort och satelitorter så att samlingar i huvudsak sker inom rimliga avstånd för de studerande. 
Ansökan lämnades in i juni och om de beviljas (beslut tas i januari 2020) ska utbildningarna starta 
hösten 2020. 
 
Under året har Akademi Norr upphandlat och arrangerat tre uppdragsutbildningar, Ekonomi för icke 
ekonomer, Att vara kommunal väghållare och Presidieutbildning för ny- och omvalda. 
Nio nätverksmöten har genomförts med lärcentrum i medlemskommunerna, sju via videolänk och två 
fysiska möten. Fyra sammanträden med direktionen för Akademi Norr har hållits och ett par möten 
med direktionens arbetsutskott. 
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Verksamhetschef har under våren deltagit i två dialogmöten med Luleå tekniska universitet, Umeå 
universitet, Mittuniversitetet, Lapplands kommunalförbund och lärcentrum samt Skellefteå kommun. 
Han har även deltagit på två studiebesök till Mittuniversitetet i Sundsvall och Östersund. 
Verksamhetschef deltog den 5-6 februari i Gävle där strateger samlades för att diskutera Lärcentras 
roll och möjlighet i det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet. Arrangör var 
Tillväxtverket i samarbete med Lärcentra – vuxenutbildningen i Gävleborg.  
21-22 februari var det ett projektmöte För projektet Rural ICT Testbed - #fulltäckning i Vännäs. 
15 maj deltog verksamhetschef på en konferens med Nätverket för digital kvalitetssäkring av 
kompetens (NDQ). Under våren besökte verksamhetschef kommunstyrelserna i medlems-
kommunerna och informerade om kommunalförbundets verksamhet. 
Den 25 juli avled verksamhetschef, Christer Lindblom, hastigt i sviterna av cancer. 
 
När semestern var slut och vi började arbeta med höstens olika uppdrag så klev ansvariga på 
lärcentrum in och tog ett större ansvar för verksamheten tillsammans med administratör. Bland annat 
så deltog Akademi Norr på Umeå universitets AIM-day 22 oktober. AIM-day är en dag när man får 
tillfälle att tala med forskare och professorer om frågor man skickat in i förväg. Akademi Norr hade 
skickat in två frågor. 

1. Vilken påverkan har medborgarnas utbildningsnivå på samhällsutvecklingen i kommunerna? 
2. Vad behöver ändras för att lärosätens effekt på utbildningsnivå ska nå hela landet? 

Ett dialogmöte med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Lapplands 
kommunalförbund och lärcentrum samt Skellefteå kommun genomfördes 3 oktober. 
 
SLU Uppsala och Högskolan Gävle tillsammans med Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn 
hörde av sig till oss i september. De planerade för att gå in med en ansökan till UHR (universitets- 
och högskolerådet) om medel för att utveckla kvalitet och genomströmning i distansutbildningen. De 
ville gärna göra detta tillsammans med oss som företrädare för lärcentra i inlandskommunerna. 
Lärcentrum nappade på erbjudandet och var med i skrivningen av projektansökan. Den 18 november 
beviljades projektet. 
  
Under hösten anlitades Janne Ask Consulting AB för att analysera kommunalförbundets verksamhet 
utifrån behov som medlemskommunerna har samt komma med förslag på vilken organisation som 
behövs för att tillgodose dessa behov. Utredningen presenterades för direktionen under 
novembermötet. Direktionen tog god tid på sig att diskutera kommunalförbundets framtid. Bland 
annat genomfördes en mindre workshop om politikers och verksamhetschefs framtida uppdrag. 
Direktionen beslutade att fortsätta driva kommunalförbundet under tre år med årlig utvärdering. 
Beslutet fattades i enighet. 
 
Konsult Janne Ask hade också ett ledningsansvar under hösten för själva verksamheten. 
 
Rekrytering av ny verksamhetschef under hösten ledde till att Martin Bergvall, som tidigare jobbat 
hos kommunalförbundet som projektledare, blir ny verksamhetschef från och med 6 januari 2020. 
 
Förväntad utveckling 
I den antagna strategin för Akademi Norr lyfts de sedan tidigare viktiga arbetsområdena, att 
möjliggöra högre utbildning i Akademi Norr området och att vara en sammanhållande funktion för 
lärcentrum i medlemskommunerna, som fortsatt viktiga arbetsområden. Med utgångspunkt i de  
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kompetensbehov som finns i medlemskommunerna fokuserar strategin även annan eftergymnasial 
utbildning, t.ex. yrkeshögskola.  
Förväntat är att Akademi Norr fokuserar på arbetet med att möjliggöra högre utbildning i Akademi 
Norr området samt att vara en sammanhållande funktion för lärcentrum i medlemskommunerna men 
också att Akademi Norr tar ett större ansvar för att yrkeshögskoleutbildningar erbjuds bland 
medlemskommunerna och genomför uppdragsutbildningar enligt efterfrågan. 
 
Kommunalförbundet förväntas stärka sin kommunikation med medlemskommunernas HR-
avdelningar, näringslivsfunktion samt förvaltningschefer (motsvarande) för att identifiera 
kommunernas behov av insatser. 
Pågående projekt 
 
Vindkraft-Generator för tillväxt Tillsammans med Energimyndigheten driver Sollefteå kommun ett projekt för att öka den regionala 
nyttan av såväl genomförda som planerade vindkraftsinvesteringar i Norrlands inland. Projektet 
startade 2017-07-01 och har fått ett nytt slutdatum 2020-03-31. Projektet pågår i nära samverkan med 
bland andra berörda kommuner i regionen och olika branschföretag. Akademi Norr deltar som 
projektpart och ingår i ledningsgruppen. 
 
Fulltäckning Projektet äga av Luleå tekniska universitet och pågår från 2018-05-03 till 2020-10-30. 
Projektet ska lösa tre utmaningar:  
1) innanförskap: även glesbygden ska ha 100 Mbit/s, vilket vi kan åstadkomma till låg kostnad med 
rätt teknik;  
2) säkerhet: bofasta och turister ska ha mobiltäckning överallt;  
3) värdeökning; turism, jord- och skogsbruk, kraft, gruvor och andra näringar ska inte hämmas av 
brist på kommunikation. 
Akademi Norr deltar som projektpart med tilldelade projektmedel för den tid som läggs ner i 
projektet, samt ingår i ledningsgruppen. 
 
Integration i norr Syftet med projektet är att i tre glesbygdskommuner beskriva och analysera nyanländas behov av 
stöd för att (1) genomföra Komvux- eller SFI-studier för att påbörja kompletterande utbildning, fokus 
på universitetsstudier, (2) genomföra universitetsstudier, (3) upprätta nätverk, för att etablera sig på 
den lokala arbetsmarknaden. Akademi Norr deltar som projektpart och på tre lärcentrum bland 
medlemskommunerna kommer observationer och intervjuer att genomföras. Projektmedel tilldelas 
Akademi Norr och de lärcentrum som deltar för tid som läggs ner i projektet. Projektet pågår under 
åren 2018, 2019 och 2020. 
 
YH-Nord Yh-Nord är ett länsöverskridande projekt för yrkeshögskolan. Projektet bedrivs i samverkan mellan 
Region Norrbotten och Region Västerbotten. Fokus i projektet ligger på att skapa en starkare 
koppling mellan utbildning och arbetsmarknad så att en effektiv och väl fungerande 
kompetensförsörjning möjliggörs. Akademi Norr deltar som projektpart och ingår i ledningsgruppen. 
Projektet avslutades 2019-04-01. 
 
  

117



Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 
Årsredovisning 2019 

 

 7

 Kommunalförbundets förvaltning och måluppfyllelse 
Förvaltning 
Regelbundna möten har under perioden genomförts med direktionen, kommunchefer och lärcentrum 
i syfte att diskutera och besluta om inriktning och löpande verksamhet för kommunalförbundet. 
Direktionens arbetsutskott har också sammanträtt vid några tillfällen  
Kommunalförbundet har inte gjort några investeringar under perioden.  
Inga långfristiga lån har upptagits.  
Måluppfyllelse 
Arbetet under perioden har omfattat mål, delmål, horisontella mål och ekonomiska mål. 
 
Direktionen anser att både den löpande verksamheten med fokus på eftergymnasial utbildning och 
den projektverksamhet som förbundet beskriver väl svarar mot förbundets syfte och de målsättningar 
som är uppsatta för verksamhetsåret genom; 

- Att arbetet med att göra högre utbildning möjlig i medlemskommunerna fortsätter och 
utvecklas 

- Att dialog med yrkeshögskolor har påbörjats liksom arbetet med att möjliggöra fler 
yrkeshögskoleutbildningar för innevånarna i medlemskommunerna. 

- Att projektet Stärkt attraktiv mottagning har genomförts enligt plan. 
Direktionen anser att måluppfyllelsen är god utifrån satta mål och de resurser som är avsatta för den 
löpande verksamheten. 
Framtida verksamhet och mål 
Akademi Norrs verksamhet har förändrats ur flera aspekter sedan starten år 2000. Målen för 
verksamheten har dock inte riktigt hängt med i den förändringen. Under 2016 påbörjades ett arbete 
med att förtydliga och i någon mån förändra målen för verksamheten. 2019 genomfördes en analys 
av kommunalförbundets verksamhet utifrån de behov som medlemskommunerna har samt förslag på 
hur Akademi Norr som organisation kan tillgodose dessa behov. Rapporten konstaterade att Akademi 
Norrs mål bör vara att höja andelen invånare med eftergymnasial utbildning. 
Det ska finnas ett tydligt fokus på att tillsammans med lärosäten arbeta med att hitta nya sätt att med 
hög kvalitet genomföra högre utbildning. Sätt som möjliggör deltagande oberoende av bostadsort. 
Akademi Norr ska tillsammans med lärcentra hitta former och arbetssätt för att entusiasmera, 
motivera, attrahera och stimulera invånare till högre utbildning. 
Rekrytering av arbetskraft sker till övervägande del lokalt, vilket understryker vikten av balans 
mellan utbud och efterfrågan när det gäller den lokala arbetskraften. En ökad rörlighet är önskvärd, 
men även genomförda kompetensutvecklingsinsatser blir viktiga för att skapa en balans mellan det 
utbud och den efterfrågan som kommer att finnas. Att kompetensutveckla redan anställd personal blir 
också en viktig faktor för att tillgodose kompetensbehoven i företag och andra organisationer.  
Lärcentra skall vara en tydlig nod tillsammans med Akademi Norr att tillgodose lokalt och regionalt 
behov av kompetenshöjande insatser. 
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Ekonomiska mål 
Årets underskott på 227 236 kr har uppstått främst på grund av att kommunalförbundet inte haft 
något större projekt under året som kunnat bära en del av lönekostnaderna.  
Med ett negativt resultat på 227 236 kronor når förbundet inte den budgeterade ekonomiska 
målsättningen med ett resultat på minst +-0 kronor. Resultatet bedöms ändå vara förenligt med god 
ekonomisk hushållning med hänvisning till direktionens tidigare beslut att eget kapital på 2 500 000 
kronor är tillräckligt i kommunalförbundet. Det egna kapitalet uppgår till 3 931 172 kronor per   
2019-12-31. 
Kommunalförbundet åberopar en stark finansiell ställning som synnerligt skäl att inte återställa det 
negativa balanskravresultatet på 227 236 kronor med hänvisning till direktionens tidigare beslut att 
eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt.  
Balanskravsutredning 
Årets resultat enligt resultaträkningen -227 236 kr 
reducering av samtliga realisationsvinster (-) 0 
justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (+) 0 
 justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (+) 0  
orealiserade förluster i värdepapper (+) 0  
justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper (-) 0  
Årets resultat efter balanskravsjustering -227 236 kr 
reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-) 0  
användning av medel från resultatutjämningsreserv (+) 0  
Balanskravsresultat -227 236 kr 
Finansiell analys 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000. Det innebär att inga 
pensionsåtaganden som avser tiden före 1998 finns.  
Inga större investeringar är planerade. För större investeringar krävs också medlemskommunernas 
godkännande (Förbundsordningen §6). 
Storleken på det egna kapitalet fastställdes på direktionsmötet 2017-11-23 till lägst 2,5 Mkr. Att det 
finns en buffert för kostnader i samband med en avveckling av kommunalförbundet är det främsta 
skälet till den fastställda lägsta storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår i 
årsbokslutet 2019 till 3 723 165 kr. 
Direktionen anser att både den löpande verksamheten med fokus på eftergymnasial utbildning och 
den projektverksamhet som förbundet beskriver väl svarar mot förbundets syfte och de målsättningar 
som är uppsatta för verksamhetsåret. 
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Personal 
Kommunalförbundet har under året haft 2 personer anställda.  

Funktion och namn Omfattning Anställning 
Verksamhetschef Christer Lindblom 100% Tillsvidareanställd till 25 juli 
Administratör Gudrun Viklund 100% Tillsvidareanställd 
   

Kommunalförbundet har tecknat avtal med Fora för avtalsenliga försäkringar som avser personalen. 
Kommunalförbundet har inga andra pensionsförpliktelser utöver de som är lagstadgade eller 
förpliktade genom kollektivavtal. 
KPA Pension är kommunalförbundets försäkringsgivare för den förmånsbestämda 
tjänstepensionsförsäkringen, försäkring för pension till efterlevande och premiebefrielseförsäkring 
när det gäller långvarig sjukdom hos anställda.  
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Redovisningen bygger på Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning. Detta innebär att redovisningen sker på ett sätt som i allt väsentligt 
överensstämmer med god redovisningssed. 
Förutbetalda intäkter 
Har i huvudsak periodiserats och inte tillgodogjorts periodens redovisning. 
Upplupna intäkter 
Har i huvudsak periodiserats och tillgodogjorts periodens redovisning. 
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 Kommunalförbundets budgetuppföljning 2019 exklusive 
projekt 
 
 
  Budget Utfall 
Intäkter     
Medlemsavgifter 1 078 350 1 078 350 
Uppdragsutbildningar 200 000 177 500 
Försålda tjänster 0 35 391 
Projektmedel 0 168 327 
Totala intäkter 1 278 350 1 459 568 
      
Kostnader     
Egen personal, löner inkl lönebikostnader 707 350 1 012 604 
Resekostnader 100 000 40 710 
Representation 10 000 2 231 
Lokalhyror 50 000 52 692 
Kurs- och konferenskostnader 105 000 102 053 
Konsulttjänster 186 000 366 407 
Tele- och datakommunikationer, portokostnader 10 000 14 366 
Datakostnader (program, licenser etc.) 20 000 0 
Kontors- och förbrukningsmaterial 5 000 2 542 
Marknadsföring, annonsering och web 10 000 6 042 
Revision 45 000 59 875 
Finansiella kostnader (bank, räntor etc.) 5 000 3 290 
Pacta arbetsgivarorganisation 10000 11 300 
Avskrivningar 15000 12 692 
Totala kostnader 1 278 350 1 686 804 
Resultat   -227 236 
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 Finansiella nyckeltal 
 
 
 
Resultat och kapacitet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 
Årets resultat (kkr.) 
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Risk och kontroll 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 
Kassalikviditet 

 
347% 

 
836% 

 
656% 

 
475% 

 
930% 

 
1886% 

 
 
Resultat och kapacitet  Under 2019 tog kommunalförbundets kostnader i anspråk 128 % av intäkterna. Detta innebar ett 
negativt resultat på -227 kkr. Resultatet är 313 kkr sämre än 2018 års resultat. Årets resultat har 
minskat det egna kapitalet med 6 %. 
 
Soliditeten uppgick 2019 till 95 % vilket var en ökning från föregående år med sex 
procentenheter. Förklaringen till detta är att skulderna minskade med 46 procentenheter. 
 
Risk och kontroll Kommunalförbundets likviditet i form av kassalikviditet ökade med 956 procentenheter från 930 % 
2018 till 1886 % 2019. Riskerna på kort sikt bedöms vara tillfredsställande när de kortfristiga 
tillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna. 
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 RESULTATRÄKNING    
      Not BOKSLUT BOKSLUT 
    2019 2018 
        
Verksamhetens intäkter 1 4 613 171 3 020 349 
Verksamhetens kostnader 2 -5 902 775 -3 964 146 
Avskrivningar    -12 692 -17 916 
Verksamhetens nettokostnader   -1 302 296 -961 713 
Medlemsbidrag   1 078 350 1 050 000 
Finansiella intäkter 3 0 0 
Finansiella kostnader 4 -3 290 -2 348 
Årets resultat   -227 236 85 939 

 
BALANSRÄKNING    
      Not BOKSLUT BOKSLUT 

    2019 2018 
        
Anläggningstillgångar       
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningstillgångar   0 0 
Maskiner och inventarier   8 501 21 192 
Övriga materiella tillgångar   0 0 
Finansiella tillgångar   0 0 
Summa anläggningstillgångar 5 8 501 21 192 
        
Omsättningstillgångar       
Förråd, lager och exploateringsfastigheter   0 0 
Kortfristiga fordringar 6 121 933 729 703 
Kassa och bank   3 800 738 3 672 741 
Summa omsättningstillgångar   3 922 671 4 402 444 
        
Summa tillgångar   3 931 172 4 423 636 
        
Eget kapital       
Ingående eget kapital   3 950 401 3 864 462 
Årets resultat   -227 236 85 939 
Summa eget kapital   3 723 165 3 950 401 
        
Skulder       
Långfristiga skulder   0 0 
Kortfristiga skulder 7 208 007 473 235 
Summa skulder   208 007 473 235 
        
Summa eget kapital och skulder   3 931 172 4 423 636 
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KASSAFLÖDESANALYS    
      Not BOKSLUT BOKSLUT 
    2019 2018 
        
Den löpande verksamheten       
Verksamhetens intäkter   5 691 521 4 070 349 
Verksamhetens kostnader   -5 902 775 -3 982 062 
Justering av kassaflödet   -12 692 0 
Verksamhetens nettokostnader   -223 946 88 287 
Finansiella intäkter   0 0 
Finansiella kostnader   -3 290 -2 348 
Extra ordinära intäkter   0   
Extra ordinära kostnader   0   
Årets resultat   -227 236 85 939 
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet   12 692 17 916 
Kassaflödets förändring i rörelsekapitalet   -214 544 103 855 
        
Kassaflöde från den löpande verksamheten       
Ökning (-)/minskning (+) förråd   0 0 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar   607 770 1 485 381 
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder   -265 228 -547 861 
Summa Kassaflöde från förändring i 
rörelsekapitalet   342 542 937 520 
        
Investeringsverksamheten       
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   0 -11 212 
Försäljning av inventarier   0 7 475 
Investeringsnetto   0 -3 737 
        
Finansieringsverksamheten       
Utlåning   0 0 
Upplåning   0 0 
Finansieringsnetto   0 0 
        
Årets förändring av likvida medel   127 997 1 037 638 
Likvida medel vid årets början   3 672 741 2 635 103 
Likvida medel vid årets slut   3 800 738 3 672 741 
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NOTER RESULTATRÄKNING   
    Not   BOKSLUT BOKSLUT 

    2019 2018 
        
1 Verksamhetens intäkter     
  Projektmedel 434 004 2 691 061 
  Uppdragsutbildningar 177 500 305 000 
  Försålda tjänster 35 392 24 288 
  Statsbidrag Lärcentrum 3 960 000 0 
  Övrigt 6 275 0 
  Summa 4 613 171 3 020 349 
        
  Verksamhetens kostnader      
2 Löner 1 156 030 1 619 211 
  Statsbidrag medlemskommuner 3 960 000 0 
  Bidrag till medlemskommuner 120 000 60 000 
  Revision 59 875 28 000 
  Övriga tjänsteköp 366 407 1 782 423 
  Datainvesteringar 0 1 529 
  Lokalhyror 52 692 56 651 
  Kontors- och förbrukningsmaterial 2 542 117 
  Tele- data kommunikation och porto 14 366 18 924 
  Transporter, hotell och resor 49 236 134 446 
  Konferenskostnader  73 943 215 390 
  Direktionsmöten 28 111 22 145 
  Representation 2 231 3 573 
  Annonser, reklam och information 6 042 10 637 
  Medlemsavgifter 11 300 11 100 
  Summa 5 902 775 3 964 146 
        
3 Finansiella intäkter     
  Ränteintäkter 0 0   Summa 0 0 
        
4 Finansiella kostnader       Räntekostnader 0 1 
  Dröjsmålsräntor 0 0 
  Bankkostnader 3 290 2 347 
  Summa 3 290 2 348 
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NOTER BALANSRÄKNING   
    Not   BOKSLUT BOKSLUT 

    2019 2018 
        
5 Anläggningstillgångar       Ingående anskaffningsvärde 676 312 681 942 
  Årets anskaffning 0 11 212 
  Årets utrangering/försäljning -31 432 -16 843 
  Utgående anskaffningsvärde 644 880 676 311 
        
  Ingående avskrivningar -655 119 -646 571 
  Årets avskrivning -12 692 -17 916 
  Årets utrangering/försäljning 31 432 9 368   Utgående ack avskrivningar -636 379 -655 119 
  Bokfört värde 8 501 21 192 
        
6 Fordringar     
  Kundfordringar 3 791 4 397 
  Skattekonto 44 663 57 599 
  Momsfordran 42 516 135 630 
  Observationskonto -530 0 
  Förutbetalda kostnader 18 140 760 
  Upplupna intäkter 0 517 850 
  Interimsfordringar automat 13 353 13 467 
  Summa 121 933 729 703 
        
7 Kortfristiga skulder     
  Leverantörsskulder 58 418 54 371   Utgående moms 10 052 113 691 
  Preliminär skatt 9 490 29 578 
  Preliminär löneskatt 82 171 90 276 
  Semesterlöneskuld 0 18 298   Beräknad lagstadgad arbetsgivaravgift 10 876 28 021 
  Beräknade pensionsavgifter 37 000 49 000 

  Upplupna kostnader 0 90 000 
  Summa 208 007 473 235 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
2 juli 2020 

 

Diarienummer 2019.225 

Svar på motion om kartläggning av narkotikabruk genom mät‐
ningar i avloppsvatten 

Beskrivning av ärendet 

Moderaterna har lämnat in en motion om kartläggning av narkotikabruk genom 
mätningar i avloppsvatten. 

Frågan har diskuterats i Folkhälsorådet och vår samordnare för drogförebyg‐
gande arbete har i uppdrag att jobba vidare med frågan på länsnivå.  

Under våren har ärendet varit uppe till diskussion på länsnivå. Länsstyrelsen 
Jämtland och deras ANDT‐samordnare (alkohol, narkotika, doping och tobak) 
har börjat undersöka frågan för att se om ett länsgemensamt initiativ kan vara 
lämpligt. Utifrån detta avvaktar vi med att ta beslut om en enskild mätning för 
Strömsunds kommun. 

Förslag till beslut  

Motionen avslås med hänsyn till att en länsgemensam mätning diskuteras. 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 

Kommunledningsförvaltningen, Hans‐Erik Jansson, verksamhetskontroller. 

Bilagor 

Motion 
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Kartlägg narkotikabruk genom mätningar i avloppsvattnet 
 
 

Andelen personer som brukar narkotika ökar i Sverige och då främst bland unga människor 
redan från årskurs nio. Detta framkommer genom systematiska undersökningar som utförts 
sedan slutet av 1960-talet och Strömsunds kommun är inget undantag. Narkotikabruk 
betraktas som ett allvarligt samhällsproblem i Sverige och för varje person som fastnar i 
drogmissbruk så medför det stora kostnader inte bara främst för individen och dess familj, 
som inte går att mäta i pengar, utan också för ingripanden från socialförvaltning, polis, vård 
och rehabilitering. 

 
De kunskaper som finns idag om utvecklingen av narkotikabruket i den allmänna 
befolkningen kommer från enkät- och intervjuundersökningar. Detta finner inte vi Moderater 
i Strömsunds kommun som tillräckliga metoder utan föreslår därför att ge i uppdrag till 
teknik och serviceförvaltningen: 

 
- Att komplettera ovanstående metoder med mätningar av narkotika i avloppsvattnet.   

  
 Mätningarna ska användas som komplement till andra kartläggningar 
 och tillsammans kan dessa ge en bild av hur narkotikasituationen är i 
 kommunen för att sedan kunna vidta rätt insatser för att få ett så fritt samhälle som 
 möjligt från narkotika samt medicinska och sociala skador orsakade av dessa. 
 
 
 

Simon Högberg (M)      Jan-Olof Olofsson (M)  
 
 
 
 
 
 

Lars-Erik Bergman (M) 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
02 juli 2020 

 

 Diarienummer 2019.456 

Svar till medborgarförslag avseende gratis busskort till ungdomar 
samt fler bussturer 

Sammanfattning 

Elever på Hjalmar Strömerskolans barn‐ och fritids‐ samt vård‐ och omsorgspro‐
gram har lämnat in ett medborgarförslag. I detta föreslås att Strömsunds kom‐
mun ska dela ut gratis busskort till ungdomar samt att fler bussturer införs un‐
der helgerna. 

Idag erbjuder Strömsunds kommun ett 20‐resorskort till alla elever på gymna‐
sieprogrammen på Hjalmar Strömerskolan. Att istället dela ut busskort till alla 
ungdomar mellan 6 och 19 år skulle innebära en kostnadsökning på drygt 2,1 
miljoner kronor per år. 

Att införa ytterligare bussturer är också något som är kostnadsdrivande. 

Beskrivning av ärendet 

Åtta gymnasieelever på barn‐ och fritidsprogrammet och vård‐ och omsorgs‐
programmet på Hjalmar Strömerskolan har 21 november 2019 inkommit med 
ett medborgarförslag om gratis busskort till ungdomar och fler bussturer. Ele‐
verna vill få fler bussturer mellan Östersund och Strömsund speciellt på lörda‐
gar samt fler turer mellan Strömsund och Backe. De påpekar att pengarna inte 
alltid räcker till busskort eller bussbiljett. De anger också att gymnasiestu‐
derande i Östersunds kommun får gratis busskort.  

Busskort 

Ungdomskortet är en produkt som Länstrafiken säljer. Kommunen får köpa kor‐
tet till samtliga invånare i kommunen mellan 6 och 19 år. I Strömsunds kom‐
mun har vi 1 709 ungdomar i den åldern (statistik från mitten av mars 2020). 
Priset för kortet är 243 kronor per månad i tolv månader per år. Kostnaden för 
ungdomskortet för Strömsunds kommun skulle i dagsläget uppgå till 4 983 000 
kronor per år. 

I de kommuner som infört ungdomskortet har många elever tidigare åkt linje‐
lagd trafik till skolan (skolskjuts) med ett elevkort. Kostnaden för elevkort är 
830 kronor per månad i nio månader per år. Genom att skolskjutsberättigade 
elever får ett billigare busskort (ungdomskortet) så har kommunerna kunnat fi‐
nansiera ungdomskortet även till övriga ungdomar mellan 6 och 19 år som inte 
är berättigade till skolskjuts. 
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Tjänsteskrivelse 
Nämndens namn 
02 juli 2020 

 

 
 

2 

Detta fenomen uppstår inte i Strömsunds kommun. Många av eleverna som 
åker skolskjuts bor inte där linjetrafiken går. Därför måste kommunen anlita 
taxi för anslutning till linjetrafiken eller direkt till skolan. Vi har i dag 375 elever 
som har elevkort. Kostnaden för elevkorten uppgick under 2019 till 2 801 000 
kronor per år. Därutöver betalar kommunen 11 450 000  kronor för skolskjutsar 
med taxi.  

Kommunstyrelsen beslutade 29 maj 2018 att erbjuda 20‐resorskort till alla ele‐
ver på gymnasieprogrammen på Hjalmar Strömerskolan från höstterminen 
2018. Mot uppvisande av kvitto får eleven ersättning för hela utlägget. Ett nytt 
kort ersätts varje läsår som eleven går på gymnasiet. Kortet gäller för 20 resor 
mellan två valda orter. Resorna kan nyttjas under två år. Det är också möjligt 
att åka flera personer på samma busskort vilket som exempel innebär att det 
dras två resor för två personer, tre resor för tre personer och så vidare. Maxan‐
talet är 6 resenärer på samma kort.  

Under 2019 ersattes 73 stycken 20‐resorskort för totalt 75 000 kr. 

Kostnaden för skolskjutsar och 20‐resorskort under 2019 

  2 801 000 kronor per år för elevkort 
11 450 000 kronor per år för skolskjutsar 
       75 000 kronor för 20‐resorskort  

14 326 000 kronor per år    
 

Kostnad för ungdomskort till alla mellan 6 och 19 år samt skolskjutsar 

  4 983 000 kronor per år (kostnad för 1 709 ungdomskort)     
11 450 000 kronor per år (kostnad skolskjutsar ej linjelagd buss)   
16 433 000 kronor per år 

Att dela ut gratis busskort till alla ungdomar i kommunen mellan 6 och 19 år 
skulle bli 2 107 000 kronor dyrare jämfört med dagens kostnad för skolskjutsar 
och 20‐resorskort.  

Det ekonomiska läget i kommunen ger inte möjlighet att prioritera denna verk‐
samhet i dagsläget. Dessutom skulle inte busskortet kunna användas av så 
många ungdomar i kommunen eftersom det inte går någon buss förutom skol‐
skjutsarna på morgonen och på eftermiddagen. Kommunen skulle få betala 
även för dem som inte kan använda ungdomskortet, vilket vi anser vara ett då‐
ligt sätt att använda skattemedlen på.   

Kommunen har efterfrågat ett alternativ för ungdomar mellan 13 och 19 år, 
men Länstrafiken har inte kunnat erbjuda ett kort för den åldersgruppen. 
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Tjänsteskrivelse 
Nämndens namn 
02 juli 2020 
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Fler bussturer 

Strömsunds kommun har en löpande dialog med Länstrafiken om planering av 
linjetrafiken. 

Att införa ytterligare turer är kostnadsdrivande och är inget som kommunen 
har möjlighet att prioritera i nuläget. 

Förslag till beslut  

Medborgarförslaget avslås 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 

Framtids‐ och utvecklingsförvaltningen, Karin Holmquist, sakkunnig i utbild‐
ningsfrågor. 

Kommunledningsförvaltningen, Hans‐Erik Jansson, verksamhetscontroller 

Bilagor 

Medborgarförslag 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 
1 juli 2020 

 

Diarienummer 2020.282 

Rapport om ej verkställda beslut inom socialtjänstlagen och lag om 
särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade inom social‐
nämndens verksamhetsområde. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har lämnat in en rapport som avser beslut inom vissa lagutrym‐
men som inte kunnat verkställas. Rapporten avser första kvartalet 2020 och de 
aktuella lagrum som avses är socialtjänstlagen (2001:453) samt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (1993:387). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson 

Kommunledningsförvaltningen, Hans‐Erik Jansson, verksamhetscontroller. 

Bilagor 

Socialnämnden § 70/2020 med underlag. 
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Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden 

27 maj 2020 

 

 

 
 
  

Justering (signatur) 13 

Diarienummer 2020.157 

§ 70 Rapport till kommunens revisorer och kommunfullmäktige en-
ligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen, SoL, av ej verkställda beslut enligt 4 
kap. 1 § SoL samt enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS 
Socialnämnden lämnar rapport om ej verkställda beslut kvartal 1, 2020 till kommu-
nens revisorer och kommunfullmäktige. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
Rapport 

Yrkande 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut 

Socialnämndens beslut 
Kvartalsrapport 1, 2019 lämnas till kommunens revisorer och kommunfullmäktige. 
Bilaga. 

Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 
Kommunfullmäktige 
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RAPPORT till kommunens revisorer och kommunfullmäktige

Datum Kvartal
2020-04-14 Kv 1

Gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslut/som inte verkställts på nytt 
efter det att verkställigheten avbrutits

Typ av beslut Man Kvinna Tidpunkt för avbrott i Tid från beslut Tid från avbrott till Orsak till att beslutet ej verkställts/ej verk- Verkställt/
verkställighet till rapportdatum rapportdatum ställt på nytt datum

Permanent bostad X 2019-11-06-- Tackat nej till erbjudande 2020-03-02
 2020-04-14 Önskemål om specifikt boende

Permanent bostad X 2019-12-02-- Tackat nej till två erbjudanden 2020-03-10
2020-04-14 Önskemål om specifikt boende

Socialnämnden
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RAPPORT till kommunens revisorer och kommunfullmäktige

Datum Kvartal
2020-04-14 Kv 1

Gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslut/som inte verkställts på nytt efter det
att verkställigheten avbrutits

Typ av beslut Man Kvinna Tidpunkt för avbrott i Tid från beslut Tid från avbrott till Orsak till att beslutet ej verkställts/ej verk- Verkställt/
verkställighet till rapportdatum rapportdatum ställt på nytt datum

Bostad med särskild service X 2020-03-30 2018-02-16-- 2020-03-30-- Annan lägenhet
2020-04-14

Bostad för vuxna X 2018-07-24-- Lämplig gruppbostadsboende finns inte i
2020-04-14 Strömsunds kommun

Bostad för vuxna X 2019-09-04-- Resursbrist
2020-04-14

Bostad för vuxna X 2019-09-10-- Resursbrist 2020-02-19
2020-04-14

Socialnämnden
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