
 
 
 
 
 
 

 

Antal: 22 Utsändningsdag: Tisdagen den 21 juni 

  

Kallelse /Underrättelse     
 

till Sammanträde 
   
 
 
 Kommunstyrelsen 
 

 
 

2016 V26 
 

Tisdag 
 

28 
 

Juni 

 
Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 
28 juni, klockan 8.15, sammanträdesrum Almen, för behandling av 
ärenden enligt föredragningslista. 
 
Kl.  8.15 Bredband 
Kl.  8.45 Personalpolitiskt program, Carina E 
KL.  9.00 Skoterreglerings område, Anders B 
Kl. 9.15 Medel Migrationsverket och Investeringar Anders A 
Kl.  9.30 Fika och därefter gruppmöten  
 S-gruppen: Almen, kommunkontoret 
 Alliansen: Svaningen, kommunkontoret  
Kl. 12.00 Lunch 
Kl. 13.00 Information från polisen 
Kl. 14.00 Information våldsbejakande extremism 
  
 
Susanne Hansson  Lena Haglund  
Ordförande  Sekreterare 
  lena.haglund@stromsund.se 
Vid förhinder ring 161 06 eller skicka mail i så god tid som 
möjligt! 
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1. Information om bredband 

____________________________________________________________________ 
 
2. Ansökan om marknadsföringsbidrag till Dundermarknaden 
2016 
 
AU 131/2016 
 
_____________________________________________________________________ 
3. Ansökan från *Dans för alla* om marknadsföringsbidrag 
 
AU § 132/2016 
 
Bilaga sid 1 
 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Ansökan från Jormvattnets IF om marknadsföringsbidrag 
 
AU § 133/2016 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Hastighetssänkning genom Lorås 
 
AU § 134/2016 
 
Bilaga sid 2-5 
 
_____________________________________________________________________ 
 
6. Permanent parkeringsförbud på del av Strömsvägen, Ström-
sund 
 
AU § 135/2016 
 
Bilaga sid 6-10 
 
_____________________________________________________________________ 
 



 

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-06-28  3
  

     
     

  

7. Arbetsordningar för kommunala pensionärsrådet och till-
gänglighetsrådet 
 
AU § 136/2016 
 
_____________________________________________________________________ 
 
8 Riktlinje för hantering av konst 
 
AU § 137/2016 
 
_____________________________________________________________________ 
 
9. Upptryckning av muralmålning  
 
AU § 138/2016 
 
Bilaga sid 11-12 
 
_____________________________________________________________________ 
 
10. Revidering av Energi- och klimatstrategin  
 
AU § 139/2016 
 
Bilaga sid 13-14 
 
_____________________________________________________________________ 
 
11. Medel från Migrationsverket 
 
AU § 140/2016 
 
Bilaga sid 15-17 
 
_____________________________________________________________________ 
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12. Ansökan om hyresbidrag från funktionshindrades föreningar 
i Strömsund 
 
AU § 141/2016 
 
Bilaga sid 18-19 
 
_____________________________________________________________________ 
 
13. Personalpolitiskt program 
 
AU § 142/2016 
 
Bilaga sid 20-29 
 
___________________________________________________ 
 
14. Enkät om boende för äldre i Strömsunds kommun 
 
AU § 145/2016 
 
Bilaga sid 30-37 
 
_____________________________________________________________________ 
 
15. Redovisning av miljö- och byggavdelningens handläggnings-
rutiner avseende ovårdade tomter, förfallna byggnader samt 
skrotbilar 
 
AU § 146/2016 
 
_____________________________________________________________________ 
 
16. Länsgemensam folkhälsopolicy – Jämtlands län 2016-2019 
 
AU § 147/2016 
 
Bilaga sid 38-66 
 
____________________________________________________________________ 
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17. Begäran om tilläggsanslag

AU § 148/2016 

Bilaga sid 67-68 

____________________________________________________________________ 

18. Årsredovisning 2015 för direktionen i Partnerskap Inland –
Akademi Norr 

AU § 149/2016 

Bilaga sid 69-86 

_____________________________________________________________________ 

19. Övergripande ansvarsutövande 2015

AU § 150/2016 

Bilaga sid 87-111 

_____________________________________________________________________ 

20. Våldsbejakande extremism

AU § 151/2016 

Bilaga sid 112-126 

_____________________________________________________________________ 

21. Investeringar 2017

AU § 153/2016 

 ___________________________________________________________________

_ 

22. Utökning av förskoleplatser i Hoting
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AU § 154/2016 

Bilaga sid 131-133 

___________________________________________________________________  

23. Asfaltering/upprustning Järnvägsgatan Hammerdal

AU § 155/2016 

Bilaga sid 134 

_____________________________________________________________________ 

24. Ansökan från Hammerdals Byggnadsförening UPA om extra
anslag 

Bilaga sid 135-136 

_____________________________________________________________________ 

25. Samrådshandling inför beslut om reglering av snöskotertrafi-
ken inom område Frostviken Väst – bilande av kommunalt re-
gleringsområde 

Bilaga sid 137-141 

_____________________________________________________________________ 

26. Regional processledare – Teknikcollege Hälsingland

Bilaga sid 142-149 

28. Delegationsbeslut

a) Arbetsutskottets delegationsbeslut § 124-156/2016
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29. Delgivningar 
 

a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel 
i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 

 
  Budget 2016   300 000:- 
  Extra statsbidrag   2 000 000:- 
  Anvisat t.o.m. § 162/2016 - 17 000:- 
   
  Kvarstår   2 283 000:-  
 

b)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel 
i kommunstyrelsens utvecklingspott: 

 
  Budget 2016   1 000 000:- 
   
  Anvisat t.o.m. § 162/2016 - 204 000:-  

  Kvarstår   796 000:-  
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Justering (Sign) 
  

 

§ 131 Dnr 2016.185 805 
 
Ansökan om marknadsföringsbidrag till Dundermarknaden 
2016 

IFK Strömsund ansöker i en skrivelse den 13 maj 2016 om marknadsfö-
ringsbidrag på 30 000 kronor till Dundermarknaden. 
 
Dundermarknaden i Strömsund är numera, efter mer än 30 år, ett väl in-
arbetat arrangemang och en årligen återkommande höjdpunkt i Ström-
sund. Arbetet med att utveckla såväl IFK Strömsund som förening som 
arrangemanget Dundermarknaden fortsätter. Utveckling och anpassning 
till nya krav och önskemål är ett måste för att nå framgång i verksam-
heten. Medverkan från Strömsunds kommun och organisationer i olika 
former bidrar till denna utveckling. 
 
Dundermarknaden är av stor betydelse för såväl förening som samhälle. 
En väl arrangerad marknad med stort antal besökare ger föreningen 
ökade möjligheter att bedriva idrottsverksamhet i olika former, främst för 
barn och ungdomar. Samtidigt utgör Dundermarknaden en av somma-
rens höjdpunkter för såväl boende i kommunen, hemvändare, övriga till-
resande och turister. Strömsund kommer i fokus för en vecka, en anled-
ning till ett besök, eller några dagars extra vistelse i kommunen. Även i 
olika media ges särskild anledning att skildra verksamheten i Strömsund 
under veckan. Detta sammantaget kommer att ge en bild av Strömsund 
som en attraktiv kommun och bidra till en positiv marknadsföring av 
kommunen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden redogör för ärendet och föreslår arbetsutskottet bevilja 
30 000 kronor i marknadsföringsstöd och att medel anvisas ur kontot för 
marknadsföring. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
1. IFK Strömsund får 30 000 kronor i marknadsföringsstöd. 
 
2. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring. 
 
_____ 
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§ 132 Dnr 2016.180 863 
 
Ansökan från *Dans för alla* om marknadsföringsbidrag 

*Dans för alla* ansöker i en skrivelse den 16 maj 2016 om 10 000 kronor i 
marknadsföringsbidrag. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden redogör för ärendet och föreslår arbetsutskottet avslå ansö-
kan eftersom föreningen inte ansöker om marknadsföringsbidrag för nå-
got speciellt arrangemang. Marknadsföringsbidrag kan inte sökas för att 
marknadsföra föreningen ordinarie verksamhet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ansökan avslås. 
 
_____  
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§ 133 Dnr 2016.201 805 
 
Ansökan från Jormvattnets IF om marknadsföringsbidrag 

Jormvattnets IF ansöker i en skrivelse den 30 maj 2016 om 12 000 kronor i 
marknadsföringsbidrag. 
 
Föreningen ansöker om bidrag till annonsering inför årets Jorm Runt som 
äger rum den 6 augusti 2016. De kommer att satsa på annonsering lokalt i 
Frostviken, i kommunen samt i angränsande kommuner på norska sidan, 
bland annat genom affischering och annonser i olika sommartidningar. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet bevilja 10 000 kronor i marknadsfö-
ringsstöd och att medel anvisas ur kontot för marknadsföring. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Jormvattnets IF får 10 000 kronor i marknadsföringsstöd. 
 
2. Medel anvisas ur kontot för marknadsföring. 
 
_____ 
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§ 134 Dnr 2016.168 512 
 
Hastighetssänkning genom Lorås 

Max Moén, Lorås, har den 3 maj 2016 kommit in med en skrivelse om tra-
fiksäkerheten genom Lorås. 
 
Skrivelsen skickades till länsstyrelsen som nu begär yttrande från kom-
munen. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har lämnat förslag till yttrande. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att yttrande lämnas i enlighet med teknik- och ser-
viceförvaltningens förslag med kompletteringen att det är viktigt att 
vägarna görs säkra med hjälp av trafiksäkerhetshöjande åtgärder och fler 
hastighetskontroller. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Yttrande lämnas i enlighet med teknik- och serviceförvaltningens förslag 
med kompletteringen att det är viktigt att vägarna görs säkra med trafik-
säkerhetshöjande åtgärder och fler hastighetskontroller. 
 
_____  
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§ 135 Dnr 2016.202 514 
 
Permanent parkeringsförbud på del av Strömsvägen, Ström-
sund 

Då det förekommer att det parkeras för nära korsningen Myrgatan – 
Strömsvägen så hindrar detta framkomligheten för större fordon.   

 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att ett permanent parkeringsför-
bud ska råda längs Strömsvägens östra sida mellan korsningarna Myrga-
tan och Storgatan. Detta bör göras för att öka framkomligheten för exem-
pelvis busstrafiken.  
 
Myrgatan – Strömsvägen är även till Trafikverket anvisad väg för genom-
fart för tung och bred trafik. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag 
att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 28 juni 
2016, med att det endast gäller en del av vägen.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att komplettera ärendet till 
kommunstyrelsens sammanträde den 28 juni 2016, med att det endast gäl-
ler en del av vägen.  
 
_____  
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§ 136 Dnr 2016.188 003 
 
Arbetsordningar för kommunala pensionärsrådet och till-
gänglighetsrådet 

Kommunstyreslen beslutade den 26 januari 2016 att arbetsordningarna 
för tillgänglighetsrådet och det kommunala pensionärsrådet skulle ses 
över för förtydligande av vilka bestämmelser som gäller för ersättning till 
rådets ledamöter. 

Kommunens verksamhetscontroller har nu gjort en översyn av texten om 
ersättning i enlighet med protokollet från kommunstyrelsens samman-
träde. Hon har också i samråd med sekreteraren i respektive råd gjort en 
översyn av övriga avsnitt i arbetsordningen för att likrikta innehållet i 
dem.  

De största förändringarna är att  

• antalet politiskt utsedda ledamöter är samma i båda råden  
• organisationernas representanter utses av organisationerna 
• organisationerna bestämmer själva för vilken tid de utser sina ledamö-

ter 
 
Såväl det kommunala pensionärsrådet som tillgänglighetsrådet har vid 
sina sammanträden i maj 2016 fått möjlighet att ge sina synpunkter på 
upprättade förslag. Rådens synpunkter har, med något enstaka undantag, 
arbetats in i bifogade förslag till reviderade arbetsordningar. 

Ändringar i sak är markerade med streck i kanten. Text med gul över-
strykning är läsanvisningar, som kommer att tas bort när den nya utgå-
van är fastställd av kommunfullmäktige. 

Verksamhetscontrollern föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fast-
ställa de reviderade arbetsordningarna.  
 
Yrkande 
 
Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med verksam-
hetscontrollerns förslag. 
 
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
De reviderade arbetsordningarna fastställs. Bilaga 
_____   
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Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet – 
KPR 
 
Innehållsförteckning, § 
1. Ansvarsområde 
2. Rådets sammansättning 
3. Arbetsformer 
4. Ersättning till ledamöter 
 
 
§ 1  Ansvarsområde 
 
Kommunen har både ett lagstadgat ansvar och intresse av att samverka 
med såväl enskilda som de organisationer som företräder äldre kvinnor 
och män. Samrådet med pensionärsorganisationerna sker bland annat 
genom kommunala pensionärsrådet – KPR. 
 
Kommunala pensionärsrådet är ett viktigt organ för samråd och öm-
sesidig information mellan kommunen och företrädare för pensio-
närsorganisationerna. Det är därför angeläget att rådet ges reella möj-
ligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.  

Kommunala pensionärsrådet ska ha överläggningsrätt i frågor som rör 
pensionärernas ekonomiska och sociala situation.  

Kommunen ska redan på beredningsstadiet och kontinuerligt under 
ärendenas behandling överlägga med rådet om planer för sådana för-
ändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som 
berör pensionärer samt använda rådet som remissorgan.  

Pensionärernas representanter kan via rådet ta initiativ till och aktivt 
arbeta för förändringar och anpassningar av den kommunala verk-
samheten som berör äldres förhållanden i samhället.  

§ 2 Rådets sammansättning 
 
Det kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt underställt kom-
munstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen utser av sina ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande till rådet samt ersättare för dessa. (I gällande arbetsord-
ning står det att kommunstyrelsen ska utse en ledamot. Men kom-
munstyrelsen har utsett enligt den föreslagna skrivningen.) 
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Socialnämnden utser av sina ledamöter en ordinarie ledamot till rådet 
och ersättare för henne/honom. 
 
Pensionärsföreningarna i kommunen utser vardera en ordinarie leda-
mot och en ersättare. 

Politiskt utsedda ledamöter till rådet utses för samma tidsperiod som 
kommunfullmäktige utser ledamöter till nämnder och styrelser.  
 
Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom 
kommunen med syfte att tillvarata pensionärers intressen kan inbju-
das att delta i rådets överläggningar.  

Representanter för andra samhällsorgan kan också inbjudas till rådet 
för information, diskussion eller samråd. 
 
§ 3 Arbetsformer 
 
Pensionärsrådet sammanträder fyra gånger per år. Sammanträde ska 
även hållas om ordföranden eller minst hälften av rådets ledamöter 
begär det. 
 
Datum för sammanträden kommande år fastställs året innan.  

 
Pensionärsrådet utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordföran-
den samt tre ledamöter respektive ersättare. Arbetsutskottet samman-
träder då behov föreligger, och kan i brådskande fall avge yttranden i 
rådets ställe.  

Kommunen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. Kallelse, 
samt förslag till föredragningslista med tillhörande handlingar ska på 
lämpligt sätt skickas varje ledamot och ersättare minst fem dagar före 
sammanträdet. Till ett arbetsutskott kan i brådskande fall en muntlig 
kallelse vara godtagbar.  

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde meddelar 
sekreteraren som kallar ersättaren.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att närvara vid rådets sammanträ-
den och har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare har rätt att få sin 
mening antecknad i protokollet. (Omformulerat, samma innebörd) 

 
Protokoll förs vid sammanträdet. Protokollet justeras av ordföranden 
och en ledamot från pensionärsorganisationerna. 
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§ 4 Ersättning till ledamöter  
 
Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen och socialnämnden får er-
sättning vid möten enligt kommunens bestämmelser för ersättning 
till förtroendevalda (Id nr 0:7). 
 
Pensionärsföreningarnas representanter i rådet utses av och repre-
senterar sina föreningar och får därför inte arvode. 
  
Representanter från pensionärsföreningarna får vid möten ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst, reskostnader, resetillägg och traktamente 
enligt kommunens bestämmelser för ersättning till förtroendevalda (Id 
nr 0:7).  
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Arbetsordning för tillgänglighetsrådet 

 
Innehållsförteckning, § 
1. Ansvarsområde 
2. Rådets sammansättning 
3. Arbetsformer 
4. Ersättning till ledamöter 
5. Ersättning till ritningsgranskare 

 
 

§ 1 Ansvarsområde 

Kommunen har både ett lagstadgat ansvar och ett intresse av att sam-
verka med såväl enskilda som de organisationer som företräder funkt-
ionshindrade kvinnor och män, flickor och pojkar. Samrådet med de 
funktionshindrades organisationer sker bland annat genom tillgänglig-
hetsrådet. 

 
Tillgänglighetsrådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig in- 
formation mellan kommunen och företrädare för berörda brukarorgani-
sationer. Rådet är ett referensorgan och tar inte ställning som kommunal 
nämnd eller styrelse. Tillgänglighetsrådet är dock en viktig kanal till 
funktionshindrade i kommunen. Det är därför angeläget att rådet ges 
reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter 
beaktas. 

 
Kommunen ska informera rådet om planer för förändringar av sam- 
hällsinsatsernas utformning och organisation som generellt berör funk-
tionshindrade. Kommunen bör därför i ett så tidigt skede som möjligt 
inhämta rådets synpunkter och förslag så att dessa kan påverka ären-
dets handläggning. 

 
Rådets representanter kan via rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för 
förändringar och anpassningar av den kommunala verksamheten som 
berör funktionshindrades förhållanden och villkor i samhället. 
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§ 2 Rådets sammansättning 

Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. 
 

Tillgänglighetsrådet består av tolv ledamöter och lika många ersättare 
för dessa. Tre ledamöter med ersättare utses av kommunen. Nio leda-
möter med ersättare utses av funktionshinderorganisationerna. 

 
Kommunstyrelsen utser av sina ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande till rådet samt ersättare för dessa. 

 
Socialnämnden utser av sina ledamöter en ordinarie ledamot till 
rådet och ersättare för henne/honom. 

 
Funktionshinderorganisationerna i kommunen utser totalt nio leda-
möter och nio ersättare enligt nedanstående. Om föreningen i kom-
munen inte är aktiv får föreningens distriktsorganisation utse leda-
möter och ersättare. 

 

SRF Synskadades  Riksförbund En ledamot 
DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelse-  

 hinder En ledamot 
FUB Föräldraföreningen för utvecklingsstörda  

 barn och ungdomar En ledamot 
R Reumatikerföreningen En ledamot 
HRF Hörselskadades riksförbund En ledamot 
RmA Allergiföreningen En ledamot 
FHL Föreningen hjärt och lung En ledamot 
RBU Rörelsehindrade barn och ungdomar En ledamot 
RSMH Riksförbundet för social och mental hälsa En ledamot 
   

Politiskt utsedda ledamöter till rådet utses för samma tidsperiod som 
kommunfullmäktige utser ledamöter till nämnder och styrelser.  

 
Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom 
kommunen med syfte att tillvarata funktionshindrades intressen 
kan inbjudas att delta i rådets överläggningar. 

 
Representanter för andra samhällsorgan kan även inbjudas till rådet 
för information, diskussion eller samråd. 
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§ 3 Arbetsformer 

Tillgänglighetsrådet sammanträder fyra gånger per år. Samman-
träde ska även hållas om ordföranden eller minst hälften av rådets 
ledamöter begär det. 
 
Datum för sammanträden kommande år fastställs året innan.  

 
En referensgrupp förbereder nästkommande sammanträde i rådet 
och lämnar i god tid in förslag till föredragningslistan. Referens-
gruppen är en öppen grupp dit alla kvinnor och män som repre-
senterar funktions- hinderorganisationer är välkomna. 

 
Rådet utser ritningsgranskare som har uppdraget att lämna syn-
punkter på ny- och om- byggnationer av kommunens lokaler.  

 
Kommunen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. Kal-
lelse, samt förslag till föredragningslista med tillhörande handlingar 
ska på lämpligt sätt skickas varje ledamot och ersättare minst fem 
dagar före sammanträdet. 

 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde meddelar 
sekreteraren som kallar ersättaren. 

 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att närvara vid rådets samman-
träden och har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare har rätt att få 
sin mening antecknad i protokollet. (Omformulerat, samma innebörd) 

 
Tillgänglighetsrådet är ett referensorgan. Rådet behöver därför 
inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunalla-
gens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet. 

 
Protokoll förs vid sammanträdet. Protokollet justeras av ordföran-
den och en ledamot från funktionshindersorganisationerna. 
 
§ 4 Ersättning till ledamöter 

 
Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen och socialnämnden får er-
sättning vid möten enligt kommunens bestämmelser för ersättning 
till förtroendevalda (Id nr 0:7). 
 
Funktionshinderorganisationernas representanter i rådet utses av 
och representerar sina organisationer och får därför inte arvode 
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Representanter från funktionshinderorganisationerna får vid möten 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst, reskostnader, resetillägg och 
traktamente enligt kommunens bestämmelser för ersättning till för-
troendevalda (Id nr 0:7).  
 
Ersättning enligt ovan utgår både vid referensgruppens möten 
och vid rådets möten. 

 
§ 5 Ersättning till ritningsgranskare 

Av rådet utsedda ritningsgranskare får ersättning för förlorad ar-
betsförtjänst, reskostnader, resetillägg och traktamente enligt kom-
munens bestämmelser för ersättning till förtroendevalda (Id nr 0:7) 
när de granskar ritningar på rådets uppdrag.  
 
Ritningsgranskare ska lämna in en reseräkning till rådets sekreterare. 
Räkningen ska attesteras av ordföranden innan utbetalning.  
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§ 137 Dnr 2016.94 865 
 
Riktlinje för hantering av konst 

Utifrån den konstinventering som utförs av kultur- och fritidsavdel-
ningen har behovet av en konsthanteringspolicy uppmärksammats. 
 
Kultur- och fritidschefen har upprättat ett förslag till policy. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har den 19 maj 2016, § 58, beslutat 
att anta upprättad konsthanteringspolicy och skicka den vidare till kom-
munstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen gör utifrån de riktlinjer för benämning, fastställande 
och publicering av styrande dokument och hantering av kommunens do-
kument att detta inte är en policy utan en riktlinje. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att upprättad riktlinje för hantering av konst fast-
ställs. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Upprättad riktlinje för hantering av konst fastställs. Bilaga 
 
_____  
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Riktlinjer för hantering av konst för Strömsunds 
kommun 

Medel för inköp och vård/tillsyn av konsten anslås årligen. 
 
Syfte och mål  

Syftet med kommunens konsthantering är att ge en så allsidig belys-
ning som möjligt av vår tids konst samt även att visa kommunens 
konstnärliga historia. En trivsam och intressant miljö ska skapas för 
personal, brukare och besökare i kommunens lokaler. 

Det antal konstverk som kommunen äger kan inte hållas samlat och vi-
sas på en enda plats. Istället får konstverken efter hand sin placering 
ute på kommunala verksamheter och fastigheter i kommunen. På så 
sätt kan kunskapen om och intresset för god konst stimuleras samtidigt 
som den offentliga miljön och arbetsmiljön berikas. 
 
Hanteringsrutiner  

Kultur- och fritidschefen, i samråd med nämndordföranden, ansvarar 
för inköp av kommunens konst inom ramen för tilldelad budget. Övrig 
hantering av kommunens konst, så som reparationer m.m. hanteras av 
kultur- och fritidschefen. Inköpen görs i första hand av verk från nu le-
vande yrkesverksamma konstnärer, där konstnärer med lokal anknyt-
ning prioriteras. 
 
Avyttring  

Avyttring av konst kan bestå av försäljning, gåva eller kassering i sär-
fall. Försäljning eller kassering beslutas av kultur- och fritidschefen i 
samråd med nämndordföranden. Vid gåva beslutas detta av berörd 
nämnd.  
 
All förfrågan om avyttring eller inköp ska ske direkt till kultur- och fritidschef 
tjänsteman. 
 
Inköp  

För att syfte och mål ska kunna uppnås bör följande krav ställas vid in-
köp: 
 
1. Kvalitet 
2. Mångsidighet  
3. Pedagogisk funktion 
4. Jämställdhet, mångfald och etnicitet ska beaktas 
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Kvalitet  

Hög kvalitet ska känneteckna konstinköpen. Med kvalitet menas bland 
annat hantverksmässig skicklighet samt att innehållet ska vara gestaltat 
på ett intressant sätt och upplevas väsentligt. 
 
Mångsidighet  

Konstinköpen ska ske planmässigt. Inköpen ska således kunna uppvisa 
olika konstriktningar, tekniker och motivkretsar. 
 
Pedagogisk funktion  

Den konst som inköps bör i största möjliga utsträckning verka stimule-
rande på arbetsmiljön och skapa trivsel i all kommunal verksamhet 
samt utgöra kommunens ansikte utåt. Konstsamlingen ska också ses 
som en resurs för till exempel tillfälliga utställningar. Konstverken kan 
användas för pedagogiskt arbete i skolan och ska finnas tillgängliga i 
kommunens samlade konstregister. 
 
Jämställdhet, mångfald och etnicitet ska beaktas 

Vid inköp av konst är det viktigt att inköpen sker utifrån ett jämställt 
perspektiv och att en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga 
konstnärer eftersträvas. Även viktigt att beakta är att inköp även sker 
av konstnärer med olika utländsk bakgrund. 
 
Kommunens samlade konstregister  

Samtliga konstverk förses med accessionsnummer och registreras i 
kommunens samlade konstregister med bild, mått, inköpspris, plats 
samt andra uppgifter. (Viss gammal konst saknar inköpspris etc.) 
 
Det är av stor vikt att samtliga anställda inom Strömsunds kommun an-
svarar för att meddela om kommunägd konst flyttas. På så sätt kan vi 
fortsätta visa ett uppdaterat och aktuellt register. Anmälan om flytt av 
konst görs till kultur- och fritidsavdelningen. 
 
Konst som inte är upphängd eller utställd ska finnas samlad i kommu-
nens konstförvaringsutrymme. 
 
Vård och tillsyn av kommunens konst  

Kommunens konst kräver ständigt underhåll och inom det årliga 
konstanslaget ingår omhändertagande av befintlig konst. Konsten ska 
regelbundet inventeras. Vid skada eller åverkan på ett konstverk ska 
lämplig restaureringsåtgärd vidtas.  
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Stöld  

I händelse av stöld eller förstörelse görs polisanmälan. Den enhet där 
konstverket är placerat meddelar konstansvarig tjänsteman som ansva-
rar för att anmälan utförs. Kopia av polisanmälan skickas till den drab-
bade enheten. 

 
Konsten i kommunens offentliga lokaler  

Fråga om tillgängliga kommunägda konstverk och tankar kring place-
ringen i de offentliga lokalerna inom Strömsunds kommuns förvalt-
ningar bör göras i samråd av konstansvarig tjänsteman.  
 
Som offentliga lokaler räknas foajéer, korridorer, konferensrum, sam-
talsrum och andra rum som används av ett flertal personer inom en en-
het eller förvaltning. Den konst som placeras ska vara väl avpassad för 
verksamheten och samråd bör hållas med all personal på respektive ar-
betsplats.  
 
På de enskilda kontoren får varje anställd utforma sin arbetsmiljö, 
gärna med hjälp av den kommunägda konsten.  
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§ 138 Dnr 2016.193 865 
 
Upptryckning av muralmålning  

Kommunstyrelsen beslutade år 2012 att f.d. matbespisningen i Backe 
skulle rivas. I denna byggnad fanns då en muralmålning som bevarades 
genom fotografering. 
 
Förslag finns på att fotot av muralmålningen förs över till en tryckt vepa 
som kan hängas upp i nuvarande matsal vid Fjällsjöhallen. 
 
Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att muralmålningen trycks upp på en vepa 
och att den hängs upp i nuvarande matsal. 
 
Medel upp till 15 000 kronor avsätts för åtgärden. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att muralmålningen trycks upp på en vepa och att 
den hängs upp i nuvarande matsal samt att medel upp till 15 000 kronor 
avsätts för åtgärden tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Muralmålningen trycks upp på en vepa och att den hängs upp i nuva-
rande matsal. 
 
2.  Medel upp till 15 000 kronor avsätts för åtgärden och anvisas ur kom-
munstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. 
 
_____  
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§ 139 Dnr 2014.132 370 
 
Revidering av Energi- och klimatstrategin  

Nuvarande Klimat- och Energistrategi har sin giltighet fram till år 2020 
men har delmål t.o.m. 2014 som ska följas upp vilket eventuellt kan inne-
bära revidering av målen för 2020.  
 
I september 2015 skrev Strömsunds kommun på en avsiktsförklaring om 
att delta i Klimatrådet Jämtlands län som bland annat innebär att vi ska 
göra ett relevant urval av de regionala klimatmålen och klimatåtgärderna 
och integrera dessa i vårt befintliga klimatarbete. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen och kommunledningsförvaltningen  
föreslår att Energi- och klimatstrategin följs upp och revideras med mål 
till 2020 samt att ett relevant urval av klimatåtgärder inarbetas i ovanstå-
ende strategi. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att teknik- och serviceförvaltningen och kommun-
ledningsförvaltningen får i uppdrag att följa upp klimat- och energistrate-
gin och att den revideras med mål till 2020. De ska även ge förslag till ett 
relevant urval av klimatåtgärder som ska inarbetas i strategin. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Teknik- och serviceförvaltningen och kommunledningsförvaltningen 

får i uppdrag att följa upp klimat- och energistrategin och att den revi-
deras med mål till 2020. 

 
2. De ska även ge förslag till ett relevant urval av klimatåtgärder som ska 

inarbetas i strategin. 
 
_____  
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§ 140 Dnr 2016.195 600 
 
Medel från Migrationsverket 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 19 maj 2016, § 67, 
bl.a. följande: 
”Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen 
när det gäller fördelningsprincipen Strömsunds kommun beslutat om när 
det gäller Migrationsverkets schablonbelopp för nyanlända.  
 
Från och med den 1 januari höjdes dessa belopp och utifrån detta bör nya 
fördelningsnycklar tas fram, där bör även kultur- och fritidsavdelningens 
verksamhet beaktas då föreningslivet har stor betydelse för integrationen. 
Ärendet skickas till kommunstyrelsen för ställningstagande angående för-
delningsnycklar.” 
 
Aktuellt läge 
Förutom att schablonersättningen för kommunmottagna höjdes så togs de 
särskilda prestationsmedlen bort. Dessa kunde ge så mycket som 15 000 – 
30 000 kronor extra per person som fått uppehållstillstånd. Som exempel 
erhöll Strömsunds kommun över två miljoner kronor 2015. Detta innebär 
att kommunen i realitet endast fått ett blygsamt tillskott per person inför 
2016. 
 
Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlän-
ningar anger bl.a. följande för ersättning för etablering och introduktion 
för nyanlända personer. 
  
Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år.  
 
Ersättning för nyanlända personers etablering och introduktion 

Det är två olika schablonbelopp beroende på när den nyanlända kommer 
till kommunen. 
 
Schablonbelopp för 2016 

För nyanlända som tas emot i en kommun till och med den 31 december 
2015:  

• 82 700 kronor för en person under 20 år, 
• 82 700 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, 
• 51 800 kronor för en person som fyllt 65 år. 
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§ 140 forts. Dnr 2016.195 600 
 
Medel från Migrationsverket 

För nyanlända som tas emot i en kommun från och med den 1 januari 
2016: 

• 125 000 kronor för en person under 20 år 
• 125 000 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, 
• 78 200 kronor för en person som fyllt 65 år. 
 
Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år. 
Schablonbeloppet ska, enligt den förordning som reglerar ersättningen, 
täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer som till 
exempel: 

1.  mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 
2.  särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fri-

tidshem och barnomsorg med mera 
3.  utbildning i svenska för invandrare 
4.  samhällsorientering 
5.  tolk 
6.  andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 
7.  vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 
 
Schablonen har fördelats inom kommunen enligt följande; 
 43% till skolan, avser punkt 2 och 3 ovan 
7% till samhällsorientering, avser punkt 4 ovan 
15% till IFO, avser punkt 7 enligt ovan 
35% till punkterna 1,5 och 6 
 
Ersättning kommuner ansöker om: 
 
Barn i förskola eller skola 

Ersättning för skolundervisning samt för barn inskrivna vid en förskola. 
Ersättningen avser ett kalenderår och består av ett visst fastställt scha-
blonbelopp för respektive undervisningsform. 
 
Extraordinära utbildningskostnader 

Ersättning för sammanhängande kostnader för extra, särskilt anordnade 
skollokaler och skolskjuts för särskoleelever samt extraordinärt stöd som 
inte täcks av ersättning för barn i förskola och skola. 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08  13
  

     
     

Justering (Sign) 
  

 

§ 140 forts. Dnr 2016.195 600 
 
Medel från Migrationsverket 

Yrkande 
 
Ordförande föreslår att kommunchefen får i uppdrag att komplettera 
skrivelsen med återsökta medel för 2015. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunchefen får i uppdrag att komplettera skrivelsen med återsökta 
medel för 2015. 
 
_____  
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§ 141 Dnr 2016.198 805 
 
Ansökan om hyresbidrag från funktionshindrades föreningar 
i Strömsund 

Skrivelse har inkommit från Diabetesföreningen Strömsund, SRF synska-
dades förening och Reumatikerföreningen i Strömsund. 
 
Föreningarna ansöker om ett hyresbidrag på 62 568 kronor för perioden 
1 september 2016—31 augusti 2017. 
 
Den faktiska kostnaden är 78 225 kronor/år. Samtliga funktionshinders-
föreningar betalar en egen del och ansöker om hyresbidrag för resterande 
del. Samtliga föreningar betalar själva 3 200 kronor/år och förening. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att föreningarna beviljas 50 000 kronor i hyresbidrag 
för perioden 1 september 2016-31 augusti 2017 samt att medel tas från 
kommunstyrelsens budget för år 2016, ändamål 350. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Föreningarna beviljas 50 000 kronor i hyresbidrag för perioden 1 sep-
tember 2016-31 augusti 2017. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget år 2016, ändamål 350. 
 
_____  
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§ 142 Dnr 2016.18 003 
 
Personalpolitiskt program 
 
Personalpolitiska programmet återremitterades från kommunfullmäktige 
för utredning av de ändringar som yrkats av Karin Näsmark (s). Personal-
strategen har tillsammans med KLF/Personal utrett föreslagna ändringar. 
 
1. 2.10 Arbetstid. Ny punkt under inriktningsmål: ”Arbetsgivaren ska ak-
tivt arbeta för att möjliggöra heltidsanställningar samt stimulera anställda 
att söka till heltidsanställning”. Personalstrategen har inget att erinra om 
detta tillägg mer än att det förtydligar att för att få till heltidsanställningar 
krävs ett aktivt arbete. 
 
2. 2.8 Personal- och kompetensförsörjning. Här yrkas på att texten ”Viss-
tidsanställningar som staplas på varandra ska undvikas” tas bort med ett 
tillägg med följande ordalydelse: ”Tidsbegränsade anställningar som föl-
jer på varandra utan uppehåll eller med mindre än sex månaders mellan-
rum, under mer än två år, ska ge rätt till tillsvidareanställning, oavsett om 
de tillfälliga anställningarna växlar mellan exempelvis vikariat eller all-
män visstidsanställning”. 
 
Det föreslagna tillägget är ett avsteg från lagen om anställningsskydd, 
LAS. Avsteg från LAS kan i denna punkt endast göras genom centralt kol-
lektivavtal. Den 1 maj kom en ny konverteringsregel i LAS som säger föl-
jande: ”Har du varit anställd i allmän visstidsanställning i mer än två år 
och detta ingår i en kedja av visstidsanställningar konverteras din anställ-
ning till en tillsvidareanställning. För att få tillsvidareanställning måste 
kvalifikationstiden för allmän visstidsanställning vara uppfylld. För att 
anställningarna ska räknas som en kedja får det inte vid något tillfälle 
vara längre än sex månader mellan anställningarna”.  
 
Kommunen har i personalsystemet programmet WinLas för bevakning av 
LAS-reglerna vad gäller företräde till anställning och konverteringsregler. 
WinLas uppdateras kontinuerligt i enlighet med regelverket i LAS och i 
allmänna bestämmelser, AB, vårt centrala kollektivavtal. 
 
I samtal med Karin Näsmark framgår att bakgrunden till föreslaget tillägg 
grundas i uppfattningen att arbetsgivaren inte erbjuder tillsvidareanställ-
ningar eller månadsanställningar i den omfattning som skulle vara möjlig. 
KLF/Personal ser att det anställs för mycket på timtid ute i kommunens  
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§ 142 forts. Dnr 2016.18 003 
 
Personalpolitiskt program 
 
verksamheter, även i fall där det borde erbjudas månadsanställning, och 
att detta leder till att kommunen tappar vikarier till intilliggande kommu-
ner eller andra arbetsgivare. Karin Näsmark påtalar även vikten av att ar-
betsgivaren vid anställning förebygger att anställda får för hög arbetsbe-
lastning och att tid för återhämtning ges. Personalstrategen förslår därför 
följande skrivning: 
 
”Arbetsgivaren arbetar aktivt för att minimera anställningar på timtid och 
erbjuder månads- och tillsvidareanställning utifrån verksamheternas be-
hov av vikarier”.   
 
Personalstrategen förslår också att policyn kompletteras med tillägg i rikt-
linjer för rekrytering gällande hur arbetsgivaren ska arbeta för att mini-
mera timtidsanställningar samt hur vi ska arbeta för att skapa heltidsan-
ställningar. Arbete pågår med att ta fram riktlinjer för hur arbetsgivaren 
ska arbeta förbyggande kring ohälsosam arbetsbelastning och arbetsti-
dens förläggning enligt krav i ny föreskrift, AFS 2015:4 Organisatorisk och 
social arbetsmiljö. 
 
Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Fastställer yrkandet från Karin Näsmark (s) för tillägget i 2.10 Arbetstid. 
Avslår yrkandet från Karin Näsmark (s) för tillägget i 2.8 Personal- och 
kompetensförsörjning. 
 
Fastställer personalstrategens förslag till ny text i 2.8 Personal- och kom-
petensförsörjning. 
 
Yrkande 
 
Göran Espmark (c) yrkar i enlighet med personalstrategens förslag med 
undantaget att ordet aktiv tas bort för tillägget i 2.10 Arbetstid. 
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§ 142 forts. Dnr 2016.18 003 
 
Personalpolitiskt program 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Arbetsgivaren ska arbeta för att möjliggöra heltidsanställningar samt 

stimulera anställda att söka till heltidsanställning 
 
2. Arbetsgivaren arbetar aktivt för att minimera anställningar på timtid 

och erbjuder månads- och tillsvidareanställning utifrån verksam-
heternas behov av vikarier. 
 

_____  
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§ 145 Dnr 2016.200 739 
 
Enkät om boende för äldre i Strömsunds kommun 

Kommunala pensionärsrådet har beslutat att uppdra till pensionärsför-
eningarna i kommunen att starta en studiecirkel om boende för äldre i 
kommunen och utifrån detta utforma en enkät liknande den man skickat 
ut i Krokoms kommun. 
 
Kommunala pensionärsrådet har den 11 maj 2016, § 21, beslutat att lämna 
en förfrågan till kommunstyrelsen om att få skicka ut enkäter liknande 
det man gjort i Krokoms kommun till medlemmar i kommunens pension-
ärsföreningar samt att kommunen bekostar utskicken av enkäterna. 
 
Arbetsutskottet ställer sig positiv till enkät, men för att beslut i ärendet 
ska kunna fattas behöver det kompletteras med en kostnadsberäkning för 
utskicket. Kompletteringen bör inkomma så att det kan beredas vid kom-
munstyrelsens sammanträde den 28 juni 2016. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunala pensionärsrådet inkommer med en 
kostnadsberäkning till kommunstyrelsens sammanträde den 28 juni 2016. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Föreningen uppmanas att inkomma med en kostnadsberäkning till kom-
munstyrelsens sammanträde den 28 juni 2016. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering  
Kommunala pensionärsrådet 
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§ 146 Dnr 2016.203 003 
 
Redovisning av miljö- och byggavdelningens handläggnings-
rutiner avseende ovårdade tomter, förfallna byggnader samt 
skrotbilar 

Miljö- och byggavdelningen handlägger årligen ett antal ärenden som rör 
ovårdade tomter, förfallna byggnader och skrotbilar. De senaste åren har 
tendensen varit att ärendetypen ökat. 
 
 Ovårdad tomt/ 
 förfallen byggnad Skrotbilar 
2015  31  17 
2014  27   14 
2013  19   10 
 
Under 2014 utförde miljö- och byggnämnden en internkontroll på denna 
ärendetyp. Syftet var att följa upp arbetet med ovårdade tomter och för-
fallna byggnader. För nämnden skulle det redovisas i vilken utsträckning 
inkomna ärenden kunde avslutas under året, samt hur stor andel av ären-
dena som berörde såväl ovårdad tomt/förfallen byggnad som skrotbilar. 
Resultaten från internkontrollen slutredovisades för nämnden  
2015-01-27 § 2. Som internkontroll för 2016 beslutade nämnden att följa 
upp de resurser som använd för arbetet med förfallna byggnader och 
ovårdade tomter, för att inför 2017 få en helhetsbild av resursanvänd-
ningen. Utifrån detta avser nämnden kunna göra en bedömning av på vil-
ken nivå denna typ av tillsynsarbete bör ligga i kommunen. 
 
Under 2015 uppdaterade avdelningen rutinerna för handläggning av 
ovårdade tomter och fallfärdiga byggnader. Uppdateringen resulterade i 
ett flödesschema med tillhörande text. Handläggningsrutinerna och flö-
desschemat redovisades för miljö- och byggnämnden 2015-12-17 och för 
kommunfullmäktige 2016-02-17. 
 
Boverkets regeringsuppdrag 

2014 gavs Boverket ett uppdrag från regeringen att ”utreda och föreslå 
åtgärder avseende ovårdade tomter och förfallna byggnader”. Som en del 
av regeringsuppdraget genomförde Boverket i mars 2015 ett möte med ett 
antal kommuner och länsstyrelser för att få deras syn på problemen. 
Strömsunds kommun var representerad vid mötet. Uppdraget resulterade 
i en 88 sidig rapport (Boverkets rapport 2015:32), där problematik och ett 
antal förslag på lösningar presenterades (september 2015). I rapporten  
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§ 146 forts. Dnr 2016.203 003 
 
Redovisning av miljö- och byggavdelningens handläggnings-
rutiner avseende ovårdade tomter, förfallna byggnader samt 
skrotbilar 

finns många goda förslag, som skulle underlätta arbetet med ovårdade 
tomter, förfallna byggnader och skrotbilar. Förhoppningsvis fortgår arbe-
tet med detta i regeringskansliet, för att resultera i kommande lagänd-
ringar som kan underlätta arbetet med dessa ärenden för kommunerna.  
 
Miljö- och byggnämnden ser det av stor vikt att beslutsfattare hålls under-
rättade om de svårigheter som finns med att tillämpa den gällande lag-
stiftningen. Ett förslag är att de riksdagspolitiker som representerar vårt 
område bjuds in till Strömsund, för att få se de problem som uppstår i 
kommunen, samt få information om hur arbetet med dessa ärenden han-
teras. Detta skulle förhoppningsvis kunna leda till att de valda riksdags-
politikerna får en verklig bild av problematiken, varvid föreslagna 
lagändringar genomförs. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 12 maj 2016, § 39, följande: 
 
Miljö- och byggnämnden ska bjuda in de riksdagsledamöter som repre-
senterar vårt område. 

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom 
nämndens förslag och tillskriver ansvarigt departement om 

att skrotbilar i större volymer ska bedömas som näringsverksamhet gäl-
lande handhavande och garagering av fordonen samt 
  
att skrotbilspremier ska införas för att motverka ansamlingar av skrotbilar.  

 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta i enlighet med miljö- och 
byggnämndens förslag. 
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§ 146 forts. Dnr 2016.203 003 
 
Redovisning av miljö- och byggavdelningens handläggnings-
rutiner avseende ovårdade tomter, förfallna byggnader samt 
skrotbilar 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
kommunstyrelsen ställer sig bakom miljö- och byggnämndens förslag och 
tillskriver ansvarigt departement om 
 
att skrotbilar i större volymer ska bedömas som näringsverksamhet gäl-
lande handhavande och garagering av fordonen samt 
  
att skrotbilspremier ska införas för att motverka ansamlingar av skrotbi-
lar.  
 
_____  
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§ 147 Dnr 2016.53 773 
 

Länsgemensam folkhälsopolicy – Jämtlands län 2016-2019 

Förslag till reviderad folkhälsopolicy har tagits fram av länets folkhälso-
nätverk, FolkhälsoZ, som är Jämtlands läns folkhälsopolitiska samrådsor-
gan med representanter från samtliga länets kommuner, Region Jämtland 
Härjedalen samt privata aktörer. Nätverkets övergripande uppgift är att i 
samverkan löpande följa och aktivt driva folkhälsoutvecklingen inom ra-
men för den gemensamt antagna Folkhälsopolicyn.  
 
Vid folkhälsorådets möte 2015-12-03 behandlades förslaget till en revide-
rad policy. Folkhälsorådet hade inget ytterligare att tillföra. 
 
Regionens samverkansråd beslutade 2016-01-11 att förslag till reviderad 
Folkhälsopolicy skulle skickas på en snabbremiss för att inhämta eventu-
ella synpunkter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-29, § 65, att avge yttrande enligt 
upprättat förslag. Av yttrandet framgår bland annat att Strömsunds kom-
mun har varit delaktiga i framtagandet och haft möjligheter att framföra 
synpunkter under hela processen och att kommunen inte har några ytter-
ligare synpunkter att tillföra. 
 
Inkomna remissvar har inarbetas i policyn och Regionens samverkansråd 
beslutade vid möte 2016-05-16 att överlämna den reviderade Folkhälsopo-
licyn för beslut i länets fullmäktigeförsamlingar. Den reviderade Folkhäl-
sopolicyn är till stora delar likvärdig med föregående policy.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att anta den reviderade läns-
gemensamma folkhälsopolicyn för 2016-2019.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar den reviderade länsgemensamma folkhälso-
policyn för 2016-2019.  
 
_____   
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§ 148 Dnr 2016.196 600 
 
Begäran om tilläggsanslag 

Barn- kultur och utbildningsnämnden beslutade den 19 maj 2016, § 59, att 
begära tilläggsanslag med 2 793 000 kronor hos kommunstyrelsen för den 
ofinansierade förskoleverksamhet som nämnden varit tvungen att öppna, 
Killevippen i Rossön och den planerade förskoleverksamheten i Hoting, 
Solgården som öppnas i höst. 
 
Prognostiserat underskott per den 30 april 2016 uppgick till -1,9 miljoner 
kronor varför ett annat belopp inte kan hanteras vid beslut om tilläggsan-
slag. 
 
Inför budget 2017 ligger förslag på ökad budget för förskoleverksamhet 
på ytterligare 3 miljoner kronor. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att avslå ansökan om till-
äggsanslag. Barn-, kultur-, och utbildningsnämnden uppmanas att hålla 
sig inom befintlig budgetram 2016 och se över möjligheter till omfördel-
ning inom budgetramen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Ansökan om tilläggsanslag avslås. 
 
2. Barn-, kultur-, och utbildningsnämnden uppmanas att hålla sig inom 

befintlig budgetram 2016 och se över möjligheter till omfördelning 
inom ramen. 

 
_____  
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§ 149 Dnr 2016.204 042 
 
Årsredovisning 2015 för direktionen i Partnerskap Inland – 
Akademi Norr 

Årsredovisningen 2015 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – 
Akademi Norr – fastställdes av direktionen den 18 mars 2016. Eftersom 
Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 
direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskom-
muns fullmäktige. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna föreslår att direktionen 
för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. 
 
Yrkande 
 
Vice ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att årsredovisningen 
godkänns. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Årsredovisningen 2015 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – 
Akademi Norr godkänns. 
 
Jäv  
 
På grund av jäv deltar inte Susanne Hansson (s) i handläggningen av 
ärendet. 
 
_____  
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§ 150 Dnr 2016.123 001 
 
Övergripande ansvarsutövande 2015 

Kommunrevisionen har med stöd av PWC granskat kommunens ansvars-
utövande 2015. 
 
Granskningen visar att kommunstyrelsen och respektive nämnd i stort 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, kontrollera och rap-
portera tilldelat uppdrag. 
 
Rapporten redovisar också förslag till utvecklingsområden. 
 
Granskningsiakttagelser 

• Granskningen för ett resonemang kring hur mycket man som sty-
relse och nämnd styr och kontrollerar. 

 
Revisionell bedömning 

• Granskningen anger att måluppfyllelsen generellt är låg. 
 
Prognosavvikelser och måluppfyllelse 

• Revisionen uppmärksammar att det är stora variationer mellan de 
prognoser som lämnas under året och det slutliga utfallet 

 
Yrkande 
 
Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att uppmana de olika verk-
samheterna att förbättra arbetet med att få fram mer träffsäkra prognoser. 
Verksamheterna uppmanas att se över målformuleringar och vid behov 
revidera dessa till mer realistiska mål. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Verksamheterna uppmanas att förbättra arbetet med att få fram mer 

träffsäkra prognoser. 
 
2. Verksamheterna uppmanas att se över målformuleringar och vid  

behov revidera dessa till mer realistiska mål. 
 
_____  
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§ 151 Dnr 2016.207 169 
 
Våldsbejakande extremism 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier 
eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och 
som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. 

Kommunens uppgift kring detta är att arbeta förebyggande. De rättsvår-
dande myndigheternas uppgifter är att förhindra brott, utreda brott, gripa 
och lagföra brottslingar. 

Genom vårt förebyggande arbete kan vi hindra personer att begå brotts-
liga handlingar som skadar och dödar andra eller att individer deltar i ak-
tiviteter som innebär risk att skadas eller dödas. 

Strömsunds kommuns plan för att värna demokratin mot våldsbeva-
kande extremism har sin utgångspunkt i regeringens skrivelse 2011/12:44 
samt en kommuns skyldigheter för att värna demokratin mot våldsbeja-
kande extremism.  

Planen syftar till ett långsiktigt förebyggande arbete i samverkan mellan 
en mängd aktörer och på såväl ett övergripande plan som ett arbete på 
individnivå. Samtliga kommunens invånare är målgrupp för arbetet. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att Elisabeth Lindholm bjuds 
in till kommunstyrelsen för att berätta om våldsbejakande extremism. 
Aktiviteten om inrättande av en tillfällig tjänst för bevakning av detta 
stryks. Kommunchefen får i uppdrag att komplettera planen till kom-
munstyrelsens sammanträde den 28 juni 2016. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Elisabeth Lindholm bjuds in till kommunstyrelsen för att berätta om 

våldsbejakande extremism. 
 

2. Aktiviteten om inrättande av en tillfällig tjänst för bevakning av detta 
stryks.   
 

3. Kommunchefen får i uppdrag att komplettera planen till kommunsty-
relsens sammanträde den 28 juni 2016. 

 
_____  
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§ 153 Dnr 2016.192 041 

Investeringar 2017 

För år 2017 finns 23,5 miljoner kronor avsatta för investeringar. 

Anders Andersson, Fredrik Persson och Jörgen Pettersson informerar om 
arbetet med investeringsäskandena. 

Ett stort antal äskanden om investeringsmedel har inkommit. I dagsläget 
slutar summan på 50,9 miljoner kronor. 

Vissa äskanden, 0,85 miljoner redovisas särskilt då de kan lösas genom 
leasing, särskilda flyktingmedel eller inte är någon investering.  
Räknas detta bort från alla inkomna blir beloppet för 2017  
50,9 – 0,85 dvs  cirka 50 miljoner kronor. 

Till detta finns det behov av bredbandsinvestering och den nya sporthal-
len. 

I enlighet med riktlinjerna för hantering av investeringar har respektive 
förvaltning lämnat in förslag. Det finns i några fall behov av att längre 
fram komplettera med avskrivningstider och hur det påverkar den årliga 
driftbudgeten. 

Förvaltningscheferna har rangordnat förvaltningarnas förslag. Alla för-
slag är sammanställda i en excelbok. 

Några av de inlämnade förslagen bedöms efter inledande granskning inte 
uppfylla kraven på att vara en investering. Förvaltningen måste då bud-
getera detta i sin drift eller i undantagsfall som leasing. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

_____ 
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§ 154 Dnr 2016.219 219 
 
Utökning av förskoleplatser i Hoting 

Antalet förskolebarn har under en längre tid varit större än vad lokalerna 
vid Rödluvans förskola i Hoting är avsedda för. 
 
När nu antalet barn kommer att öka ytterligare under de närmsta åren 
har akut behov av flera förskoleplatser i Hoting uppstått. 
 
Ett förslag till temporär lösning har arbetats fram i den så kallade  
Solgården där de lokaler som idag till stor del nyttjas av pensionärerna i 
området bedöms kunna uppfylla verksamhetens krav med viss anpass-
ning samt tillskapande av en fungerande utemiljö. 
Dialog har förts med PRO som accepterar förslaget om dom istället får 
tillgång till hemtjänstens före detta lokaler i samma byggnad, se bifogad 
ritning. 
 
En grov kalkyl för de åtgärder som krävs, se bilaga, har tagits fram och 
tillsammans med ej prissatta åtgärder bedöms kostnaden för anpass-
ningen uppgå till ca 750 000 kronor.  
 
Förslag till beslut  
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
om det ovan beskrivna nyttjandet av Solgården och anslår 750 000 kronor 
för ändamålet. 
 
Yrkande 
 
Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att teknik- och serviceförvalt-
ningen får i uppdrag att revidera ärendet till kommunstyrelsens samman-
träde den 28 juni 2016 med hänvisning till att verksamheten kommer att 
vara provisorisk. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att reducera åtgärdslistan 
till kommunstyrelsens sammanträde den 28 juni 2016 med hänvisning till 
att verksamheten kommer att vara provisorisk. 
 
_____  
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§ 155 Dnr 2016.218 218 
 
Asfaltering/upprustning Järnvägsgatan Hammerdal 

Teknik- och serviceförvaltningen har under ett flertal år äskat om investe-
ringsmedel för ombyggnad av Järnvägsgatan i Hammerdal utan att medel 
kunnat anslås i konkurrens med andra prioriterade projekt i kommunen. 
Då gatans skick fortsatt försämrats och påtryckningar om åtgärder fram-
förts av industrin m.fl i området har TSF nu tagit fram ett nytt åtgärdsför-
slag för gatan. 

Förslaget innebär att gatan åtgärdas med lika metod som den som använ-
des för Industricentravägen i Strömsund år 2015 och verkar vara väl fun-
gerande. Kostnaden bedöms då kunna stanna vid drygt 1,3 miljoner kro-
nor för Järnvägsgatan. 

I samband med eventuellt åtgärdande av gatan bör också uppställnings-
platser för tung trafik och husvagnsekipage förbättras för förbättrad tra-
fiksäkerhet i området och som avlastning av Järnvägsgatan. 
Detta innebär att den totala kostnaden för projektet beräknats till ca 1,5 
miljoner kronor. 

Förslag till beslut  
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
anslå 1 500 000 kronor för asfaltering/upprustning av Järnvägsgatan i 
Hammerdal sommaren 2016. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att 1 500 000 kronor avsätts 
för asfaltering/upprustning av Järnvägsgatan i Hammerdal sommaren 
2016 samt att medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för oförut-
sedda utgifter. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Strömsunds kommun avsätter 1 500 000 kronor för asfaltering/upp-

rustning av Järnvägsgatan i Hammerdal sommaren 2016.  
 
2. Medel anvisas från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgif-

ter 2016. 
_____  
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  Strömsunds Kommun  

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

 

 Länsstyrelsen i Jämtlands län 
 Samhällsenheten 
 831 86 Östersund 
 
 
 
 
Hastighetssänkning Lorås 

  
Strömsunds kommun anser att en sänkning av hastigheten inte är rim-
lig men tycker att trafiksituationen bör ses över och om möjligt uppföra 
fartkamera alternativt genomföra flera hastighetskontroller  

 
 STRÖMSUNDS KOMMUN 

Teknik- och serviceförvaltningen 
 
 
 
Thord Engström 
 
 

2



3



4



5



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
Datum 
 

Förvaltning 
Teknik- & Serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Peter Jansson 

Nämnd/styrelse 
 

 
 

Ärende  

Komplettering till förslag till ett permanent parkeringsförbud på del av 
Strömsvägen 
 
Sammanfattning av ärendet  

Då det förekommer att det parkeras för nära korsningen Myrgatan – 
Strömsvägen så hindrar detta framkomligheten för större fordon.   

 
Förslag till beslut och motivering 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att ett permanent parkeringsför-
bud skall råda längs Strömsvägens östra sida mellan korsningarna Myr-
gatan och Storgatan. Detta bör göras för att öka framkomligheten för ex-
empelvis bussartrafiken.  
 
Myrgatan – Strömsvägen är även anvisad väg till Trafikverket för tung 
och bred trafik. 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 3 
Datum 
 

Förvaltning 
Teknik- & Serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Peter Jansson 

Nämnd/styrelse 
 

 
Beskrivning av ärendet 

Det har inkommit klagomål från busschaufförer om försvårad framkom-
lighet med bussfordon vid korsningen Myrgatan – Strömsvägen på grund 
av att fordon parkerat för nära korsningen. När fordon parkerats för nära 
måste större fordon köra in på mittrefugen med risk för skador på fordon 
och befintlig skyltning. 
 
Myrgatan – Strömsvägen är även anvisad väg till Trafikverket för tung 
och bred trafik. Dessa transporter kräver än mer utrymme än en buss. 
 
Teknik- och Serviceförvaltningen föreslår ett permanent parkeringsförbud 
på Strömsvägens östra sida mellan korsningarna Myrgatan och Storgatan. 
Se bilaga 1 för kartbilder. 
 
En lösning innan ett beslut fattats är att en tillfällig lokal trafikföreskrift 
utfärdas. Skylt och arbete är beställt. Denna gäller dock högst 1 månad.  
 
 
Komplettering i ärendet: 
 
Från mittrefugen i korsningen Myrgatan - Strömsvägen till utfarten från 
Boken 7 är det 40m. Om parkering skall ske måste man dessutom lämna 
avstånd till utfarten. En lastbil med släp är ca 25m. 
 
Man skall då ta i beaktande att denna sträcka är anvisad väg från trafik-
verket för bred och tung trafik vilket gör att ännu större transporter skall 
ha möjlighet att passera. 
 
Hela den berörda sträckan bör därför beläggas med parkeringsförbud. 
  

 
Initierare 

Teknik- och Serviceförvaltningen. 
  
Konsekvensanalys 

De som kan komma att drabbas är de som parkerar efter den berörda 
sträckan. Parkeringar finns inom närområdet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 3 
Datum 
 

Förvaltning 
Teknik- & Serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Peter Jansson 

Nämnd/styrelse 
 

 
Konsekvens av icke-beslut 

Trafiken på berörd väg kan stoppas om framkomlighet ej är möjlig. Bred 
last kan bli stående tills parkerat fordon flyttas. 
 
Tidsramar 

Förslag att förbudet verkställs omgående. 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1. Kartbild över del av Strömsvägen som skall beläggas med Parke-
ring förbjuden. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
160525 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

Upptryckning av muralmålning 

I samband med att kommunstyrelsen beslutade om rivning av f.d. matsa-
len i Backe beslutades också att målningen skulle dokumenteras.  

Strömsunds kommun anlitade Jamtli Bildbyrå som fotograferade mål-
ningen både i dess helhet men även varje egen detalj i målningen samt 
speciellt fotograferad för möjlighet till upptryckning i större format. 

Förslag har inkommit både från ortsbor och utflyttade ortsbor om att 
målningen borde tryckas upp i storformat som en slags vepa och förslag-
vis hängas upp i nuvarande matsal som finns vid Fjällsjöhallen. 

Målningen var på sin ursprungsplats 9 meter bred och 3,1 meter hög. 
Väggytan i nuvarande matsal medger en vepa på ca 3,6 x 1,24 meter.  

Dialog med annan förvaltning 

Dialog om detta förslag har förts med kultur- och fritidsförvaltningen och 
de tillstyrker den föreslagna åtgärden med motiveringen att det är ett bra 
sätt att tillgängliggöra dokumentationen av målningen. 

Kostnadskalkyl 

Ungefärlig kostnad för att trycka upp en vepa inklusive fästningsanord-
ning och uppsättning är 15 000 kronor. 
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TJÄNSTESKRIVELSE   
Datum 
 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna 
Irene Tängmark 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
 

Revidering av Energi- och klimatstrategin  

 
Sammanfattning av ärendet  

Nuvarande Klimat- och Energistrategi har sin giltighet fram till år 2020 
men har delmål t.o.m. 2014 som skall följas upp vilket eventuellt kan in-
nebära revidering av målen för 2020.  
 
I september 2015 skrev Strömsunds kommun på en avsiktsförklaring om 
att delta i Klimatrådet Jämtlands län som bland annat innebär att vi skall 
göra ett relevant urval av de regionala klimatmålen och klimatåtgärderna 
och integrera dessa i vårt befintliga klimatarbete. 
 
 
Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Förslag till beslut och motivering 

Att Energi- och klimatstrategin följs upp och revideras med mål till 2020. 
 
Att ett relevant urval av klimatåtgärder inarbetas i ovanstående strategi. 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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TJÄNSTESKRIVELSE   
Datum 
 

Förvaltning 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Stierna 
Irene Tängmark 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 

Nuvarande Klimat- och Energistrategi har sin giltighet fram till år 2020 
men har delmål t.o.m. 2014 som skall följas upp och utvärderas. Uppfölj-
ningen samt hänsyn till de regionala klimatmålen kan eventuellt innebära 
att det krävs en revidering av målen för år 2020.  
 
I september 2015 skrev Strömsunds kommun på en avsiktsförklaring om 
att delta i Klimatrådet Jämtlands län som bland annat innebär att vi skall 
göra ett relevant urval av de regionala klimatmålen och klimatåtgärder 
och integrera dessa i vårt befintliga klimatarbete.  
 
Kommunen har tidigare inte arbetat så mycket med frågor som har med 
klimatanpassning att göra förutom att det nämns i vår översiktsplan. 
 
Vi föreslår att de urval av klimatåtgärder som Strömsunds kommun väl-
jer att arbeta med förs in i klimat- och energistrategin för att samla kom-
munens klimatarbete i ett dokument. 
 
Initierare 

Avsiktsförklaring om deltagande i Klimatråd Jämtlands län. 
  
Kostnadskalkyl 

Framtagande av strategin är normal tjänstemannatid. Kostnader för åt-
gärder enligt föreslagna åtgärder kommer som tidigare att framgå i stra-
tegin. 

 
Tidsramar 

Förslag till ny strategi skall finnas klar för beslut i kommunfullmäktige 
den 14 december 2016. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2016-05-19  15 

     
     

§ 67 Dnr 2016.54   600  

Återsökta medel från Migrationsverket  

Arbetsutskottet beslutade på sammanträdet den 8 mars 2016 att begära in 
en ekonomisk redovisning över de återsökta medel från Migrationsverket 
som förvaltningen erhållit 2015 för våra nyanlända. Ärendet återremitte-
rades på sammanträdet den 19 april till dagens arbetsutskott. 
 
Ersättning för nyanlända personers etablering och introduktion 
Observera att det är två olika schablonbelopp beroende på när den nyan-
lända kommer till kommunen. 
Schablonbelopp för 2016 
För nyanlända som tas emot i en kommun till och med den 31 december 
2015 

82 700 kronor för en person under 20 år, 
82 700 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, 
51 800 kronor för en person som fyllt 65 år. 
 

För nyanlända som tas emot i en kommun från och med den 1 januari 
2016. 
125 000 kronor för en person under 20 år 
125 000 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år,  
78 200 kronor för en person som fyllt 65 år. 

 
Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år. 
Schablonbeloppet ska, enligt den förordning som reglerar ersättningen, 
täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer som till 
exempel: 
1. mottagande och praktisk hjälp vid bosättning  
2. särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, 

fritidshem och barnomsorg med mera  
3. utbildning i svenska för invandrare  
4. samhällsorientering 
5. tolk  
6. andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället  
7. vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 

  

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2016-05-19  16 

     
     

forts § 67 

Kommuner har rätt till ersättning för vissa kostnader de har för personer 
som ansökt om asyl i Sverige. Vissa av de statliga ersättningarna betalas ut 
utan ansökan och en del av dem behöver kommunen ansöka om.  

 Ersättning kommuner ansöker om: 
Barn i förskola eller skola  
Ersättning för skolundervisning samt för barn inskrivna vid en förskola. 
Ersättningen avser ett kalenderår och består av ett visst fastställt scha-
blonbelopp för respektive undervisningsform.  
Extraordinära utbildningskostnader  
Ersättning för sammanhängande kostnader för extra, särskilt anordnade 
skollokaler och skolskjuts för särskoleelever samt extraordinärt stöd som 
inte täcks av ersättning för barn i förskola och skola. 

 
Förvaltningens ekonom informerar nämnden i ärendet. Bilaga 1 och 2 
 
Beredning  

Arbetsutskottet § 21/2016  
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 29/2016  
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 48/2016  
Arbetsutskottet § 48/2016  
 
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Efter förvaltningens redovisning kan nämnden konstatera att försko-

leverksamheten återsöker en liten summa för de extra kostnader som 
kan uppstå för våra nyanlända barn, förvaltningen får i uppdrag att se 
över rutinerna för dessa återsök. Redovisning önskas i oktober 

2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen 
när det gäller fördelningsprincipen Strömsunds kommun beslutat om 
när det gäller Migrationsverkets schablonbelopp för nyanlända. Från 
och med 1 januari höjdes dessa belopp och utifrån detta bör nya för-
delningsnycklar tas fram, där bör även kultur- och fritidsavdelningens 
verksamhet beaktas då föreningslivet har stor betydelse för integrat-
ionen. Ärendet skickas till kommunstyrelsen för ställningstagande an-
gående fördelningsnycklar. 

____  
Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2016-05-19  17 

     
     

forts § 67 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomi 
 

  

Justering (sign) 
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Göran Hallman Datum: 2016-05-16  
Folkhälsopolitisk strateg Dnr: RUN/151/2015  
Folkhälso Z   
Tfn: 063-146524  
E-post: goran.hallman@regionjh.se  
 
 

 

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY – 

JÄMTLANDS LÄN 2016 - 2019  

Förslag till Folkhälsopolicy 2016 – 2019  från länets folkhälsonätverk ”Folkhälso Z” 

 

Det bifogade reviderade förslaget till förnyad folkhälsopolicy har tagits fram av länets 

folkhälsonätverk - Folkhälso Z - i enlighet med uppdrag i gällande folkhälsopolicy.  

Folkhälso Z har koordinerat arbetet och ansvarat för att i en gemensam politisk process 

färdigställa föreliggande förslag. Folkhälso Z utgör Jämtlands läns folkhälsopolitiska 

samrådsorgan med representanter från samtliga länets kommuner, Region Jämtland Härjedalen 

samt privata aktörer med övergripande uppgift att i samverkan löpande följa och aktivt driva 

folkhälsoutvecklingen inom ramen för den gemensamt antagna Folkhälsopolicyn i länet. 

Arbetet regleras i en särskild arbetsordning. 

 

Dokumentationen av revideringsprocessen visar på ett omfattande engagemang av nätverkets 

politiker och tjänstemän. Revideringsprocessen visar att den nuvarande policyn fortsatt utgör ett 

tydligt ramdokument med en hållbar långsiktig framtida inriktning av länets folkhälsoarbete. 

Vid Regionens samverkansråds möte 2016-01-11 beslöts att översända det framtagna underlaget 

på en snabbremissomgång till samtliga kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Efter att 

inkomna remissvar inarbetats i policyn överlämnade Folkhälso Z en slutlig version för beslut till 

Regionens samverkansråd 2016-05-16. Den nu till länets fullmäktigeförsamlingar för beslut 

översända reviderade Folkhälsopolicyn 2016 – 2019 är dock till stora delar likvärdig med 

föregående policy. 

 

Folkhälsopolicyn kommer fortsatt utgöra ett underdokument till den regionala 

utvecklingsstrategin som finns för länet. Det betyder att Region Jämtland Härjedalen ansvarar 

för uppföljning och revidering av policyn.  
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Göran Hallman Datum: 2016-05-16  
Folkhälsopolitisk strateg Dnr: RUN/151/2015  
Folkhälso Z   
Tfn: 063-146524  
E-post: goran.hallman@regionjh.se  
 
 

 

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY – 

JÄMTLANDS LÄN 2016 - 2019  

Förslag till Folkhälsopolicy 2016 – 2019  från länets folkhälsonätverk ”Folkhälso Z” 

 

Det bifogade reviderade förslaget till förnyad folkhälsopolicy har tagits fram av länets 

folkhälsonätverk - Folkhälso Z - i enlighet med uppdrag i gällande folkhälsopolicy.  

Folkhälso Z har koordinerat arbetet och ansvarat för att i en gemensam politisk process 

färdigställa föreliggande förslag. Folkhälso Z utgör Jämtlands läns folkhälsopolitiska 

samrådsorgan med representanter från samtliga länets kommuner, Region Jämtland Härjedalen 

samt privata aktörer med övergripande uppgift att i samverkan löpande följa och aktivt driva 

folkhälsoutvecklingen inom ramen för den gemensamt antagna Folkhälsopolicyn i länet. 

Arbetet regleras i en särskild arbetsordning. 

 

Dokumentationen av revideringsprocessen visar på ett omfattande engagemang av nätverkets 

politiker och tjänstemän. Revideringsprocessen visar att den nuvarande policyn fortsatt utgör ett 

tydligt ramdokument med en hållbar långsiktig framtida inriktning av länets folkhälsoarbete. 

Vid Regionens samverkansråds möte 2016-01-11 beslöts att översända det framtagna underlaget 

på en snabbremissomgång till samtliga kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Efter att 

inkomna remissvar inarbetats i policyn överlämnade Folkhälso Z en slutlig version för beslut till 

Regionens samverkansråd 2016-05-16. Den nu till länets fullmäktigeförsamlingar för beslut 

översända reviderade Folkhälsopolicyn 2016 – 2019 är dock till stora delar likvärdig med 

föregående policy. 

 

Folkhälsopolicyn kommer fortsatt utgöra ett underdokument till den regionala 

utvecklingsstrategin som finns för länet. Det betyder att Region Jämtland Härjedalen ansvarar 

för uppföljning och revidering av policyn.  
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Förslaget har godkänts av samtliga politiska representanter i Folkhälso Z från Region Jämtland 

Härjedalen och länets kommuner.  

Regionala samverkansrådet är mottagare av överenskommelser/ rekommendationer inför 

beslutprocesser på regional länsnivå. Det bifogade dokumentet ny ”Folkhälsopolicy Jämtlands 

län 2016 – 2019” har redovisats till Regionala samverkansrådet för beslut. Folkhälso Z har 

formellt rådgivande mandat inom de ramar som angetts i Folkhälsopolicyn samt 

arbetsordningen för Folkhälso Z, där parterna själva ansvarar för att beslut effektueras eller 

informeras om i respektive organisation. 

 

Regionala samverkansrådet godkände i beslut 2016-05-16 den reviderade texten till 

”Folkhälsopolicy 2016-2019” framtagen av nätverket Folkhälso Z. 

 

Den reviderade policyn översändes härmed till länets kommuner och Region Jämtland 

Härjedalen för antagande i respektive fullmäktige. 

 

 

 

Förslaget till länsgemensam folkhälsopolicy överlämnas härmed av Folkhälso Z:s politiska 

representanter till länets kommuner och till Region Jämtland Härjedalen tillsammans med 

rekommendation från Regionala samverkansrådet om antagande av respektive 

fullmäktigeförsamling. 
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För Folkhälso Z: 

 

Region Jämtland Härjedalen Susanné Wallner  (M) Ordinarie, Ordförande 

Region Jämtland Härjedalen Elin Lemon (C) Ersättare 

Region Jämtland Härjedalen Anna Hildebrand  (Mp) Ordinarie 

Region Jämtland Härjedalen Ella Wallberg (S) Ersättare 

Strömsund kommun Susanne Hansson (S) Ordinarie 

Strömsunds kommun Catarina Espmark (M) Ersättare 

Ragunda kommun Lennart Skoog (S) Ordinarie 

Ragunda kommun Jonas Andersson (S) Ersättare 

Åre kommun Martine Eng (S) Ordinarie 

Åre kommun Monica Henriksson (C) Ersättare 

Östersunds kommun Christina Hedin (V) Ordinarie 

Östersunds kommun Bosse Svensson (C)  Ersättare 

Krokoms kommun Cristine Persson (C) Ordinarie 

Krokoms kommun Annika Hansson (S) Ersättare 

Bräcke kommun Jörgen Persson (S) Ordinarie, v Ordförande 

Bräcke kommun Cathrine Blomqvist (S) Ersättare 

Bergs kommun Therese Zetterman (S) Ordinarie 

Bergs kommun Eva Simonsson (Mp) Ersättare 

Härjedalens kommun Anna-Lena Andersson (S) Ordinarie 

Härjedalens kommun Göran Påhlsson (S) Ersättare 

 

 

Utdrag av fullmäktigebeslut om antagande önskas i digital form insänt till Göran Hallman, 

folkhälsopolitisk strateg på Region Jämtland Härjedalen, e-post: goran.hallman@regionjh.se 

Papperskopia insändes till: 

Region Jämtland Härjedalen 

Att: Göran Hallman 

Box 654 

831 27 Östersund 

 

 

Bifogas som underlag till beslut: 

I textversion reviderat förslag till ny - ”Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2016 – 2019”  

Tidigare ”Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011-2015” 

Protokollsutdrag Regionens samverkansråd §39 2016-05-16 
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vår hälsa
– länets möjlighet
Folkhälsopolicy För jämtlands län 2011–2015
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folkhälsopolicy Jämtlands län 2011–2015

Ragunda

Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...

... och i den här folkhälsopolicyn skapar vi en gemensam syn på hur vi tillsammans ska 
möjliggöra detta goda liv. Genom att jobba i en gemensam riktning när vi bygger vårt  
samhälle kan vi underlätta för våra medborgare att välja så goda, inspirerande och  
hälso samma liv som möjligt – utifrån sina egna förutsättningar.   

Människors hälsa påverkas av många olika omständigheter – från närliggande individuella 
faktorer till olika samhällsfaktorer. Därför behövs insatser på flera olika nivåer och i flera 
olika delar av samhället. Samverkan blir en nyckel till framgång. 

Ett strategiskt val är att folkhälsopolicyn utgår från de faktorer som påverkar hälsan, hälsans 
bestämningsfaktorer, istället för att utgå från sjukdom och hälsoproblem. Länets politiker 
har därför valt ut fyra viktiga insatsområden där bästa möjliga effekt kan förväntas  
– trygga uppväxtvillkor, utbildning och arbete, hälsofrämjande miljö samt delaktighet  
och inflytande.

I folkhälsopolicyn finns en rekommenderad gemensam riktning. Med den som stöd ska 
respektive kommun ta fram egna handlingsplaner, utifrån de lokala förutsättningar som 
finns. De lokala planerna bör fokusera på de fyra prioriterade insatsområdena – så att 
länets gemensamma utveckling möjliggörs och förstärks. 

Folkhälsopolicyn har tagits fram och antagits av politiker från samtliga länets kommuner 
samt landstinget. Ansvarig för policyns genomförande är Regionförbundet Jämtlands län.

förord
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Vision: ”Hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
för en hållbar utveckling i Jämtlands län.”

Grunderna till hälsa och välbefinnande formas av sociala och ekonomiska faktorer; livs
villkor som är påverkbara genom politiska beslut. Obalansen vad gäller dessa förhållanden 
leder till ojämlik hälsa och påverkar förut sättningarna att tillägna sig goda levnadsvanor. 

Genom att skapa förutsättningar för så goda uppväxtvillkor som möjligt får vi en friskare 
befolkning. Förutom egenvärdet med en god hälsa stärker det också förutsättningarna för 
en hållbar utveckling i regionen. 
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folkhälsopolicy Jämtlands län 2011–2015

folkhälsopolicyns fyra områden

Vi har valt att utgå ifrån fyra utvecklingsområden i det strukturerade läns
arbetet med de utmaningar som påverkar folkhälsan. Utvecklings områdena 
konkretiseras i lokala och regionala handlingsplaner som utvecklas inom ett 
länsgemensamt folkhälsonätverk.

Förutsättningar för detta skapas genom:

• En god föräldra-/barnrelation.
• Goda sociala villkor för barnfamiljer.
• En trygg ekonomisk situation.

Förutsättningar för detta skapas genom:

• En förskola/skola som ger alla samma 
förutsättningar, oavsett var du bor.

• Hälsofrämjande skolutveckling. 
• Ett brett utbildningsutbud som även  

är lokalt anpassat.
• Framtidsinriktad- och arbetsmarknads-

anpassad utbildning.
• Att ta vara på mångfalden i arbetslivet.
• Verktyg för att våra medborgare ska 

kunna stanna kvar i eller återkomma 
till arbetslivet.

• Möjligheter till livslångt lärande.
• Att utveckla samarbete mellan olika 

aktörer för en tryggare arbetsmarknad 
för ungdomar.

Trygga uppväxtvillkor

Utbildning och arbete
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Förutsättningar för detta skapas genom:

• Att i alla planeringsprocesser väga  
in fysiska, psykiska, sociala och 
trygghets aspekter.

• Social gemenskap i när- och bostads-
område som utgör stödjande nätverk.

• Fritids- och kulturutbud som formar 
identiteter, kulturer och livsprojekt.

• Att samlokalisera arenor för möten 
mellan alla grupper av människor.

• Att naturmiljöer och grönområden 
finns tillgängliga på nära håll.

• Ett fokus på hälsosamt åldrande och 
dess möjligheter i olika miljöer.

Förutsättningar för detta skapas genom:

• Förbättrade möjligheter till inflytande, 
kontroll och att kunna påverka sitt liv.

• Ökade möjligheter för medborgarna  
att vara delaktiga i styrning och  
utveckling av samhället – av särskild 
stor vikt när det gäller jämställdhet, 
integration, funktionsnedsättning  
och arbetsmarknad.

• Ett öppnare beslutsfattande och en 
positiv inställning till dialoger.

• Hälsofrämjande ledarskap som främjar 
delaktighet och inflytande.

Hälsofrämjande miljö

Delaktighet och inflytande
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UtgångspUnkter för folkhälsopolicyn 

I Jämtlands län ska vi skapa samhälleliga förutsättningar för att nå målet om en god hälsa  
på lika villkor för hela befolkningen. Vi vill göra en kraftsamling kring folkhälsoarbetet med 
ett särskilt fokus på barn, ungdomar och äldre. Vårt gemensamma folkhälsoarbete i länet 
ska främja social, psykisk och fysisk hälsa samt öka människors välbefinnande. Därigenom 
ges människor ökade förutsättningar för stärkt självkänsla, framtidstro och en känsla av 
sammanhang. Insatserna inom ramarna för detta folkhälsoarbete ska bidra till en mer  
jämlik hälsa och skapa en framtidstro. 

Folkhälsopolicyn är ett politiskt dokument som uttrycker politiska värderingar och fokuserar 
på förändringar av livsvillkor vilka påverkas genom politiska beslut. 

Jämtlands läns folkhälsoarbete ska utgå ifrån att samhället ska 
vara inkluderande – det vill säga att samhället ska skapas för  
alla – oavsett genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning,  
etnicitet, funktionsnedsättning och socioekonomisk situation. 

Länets övergripande folkhälsopolicy utgör en grund för lokala handlingsplaner som  
respektive huvudman ansvarar för – utifrån lokala förutsättningar.

Folkhälsa är en viktig fråga för fler än kommuner och landsting. Denna folkhälsopolicy  
är resultatet av en övergripande beskrivning av områden där kommuner och landsting 
kommer att söka ett vidare samarbete. Viktiga samverkansparter i länets folkhälsoarbete 
är de ideella organisationerna, näringslivet samt regionala och statliga organ. 

Framtagandet av folkhälsopolicyn har skett i en gemensam process med länets kommuner 
och landstinget. Gemensamma arbetsgrupper (fokusgrupper) har diskuterat fram förslag 
till områden som policyn fokuserar på. Dialog har även förts med olika intresseorganisa
tioner, myndigheter och näringsliv. Förslag till policy har remissbehandlats hos länets 
kommuner. 

Folkhälsopolicyn ska ses som ett underdokument till den regionala utvecklingsstrategin.
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Vår arbetsmiljö påverkar hur vi mår och hur vi presterar. 

det gäller naturligtvis också för våra barn. folkhälsa 

inom det här området handlar om att skapa bästa  

möjliga förutsättningar för att ta till sig kunskap.  

alltså skapa en trivsam miljö, ge möjlighet till 

aktivi  teter på rasten, schema lägga tilläckligt långa 

lunchraster och erbjuda bra mellanmål i skolcafeterior.
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* dahlgren, göran & Whitehead, margaret (1991): policies and strategies to promote social equity in health. stockholm: institute for future studies

hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer skapades av Dahlgren/Whitehead 1991 för att åskådliggöra 
vad som påverkar hälsan. Den yttersta halvcirkeln står för omgivningsfaktorer, sedan  
följer livsvillkor, levnadsvanor/livsstil, sociala nätverk, individen samt de opåverkbara 
individuella faktorerna ålder, kön och arv. 

Hälsan påverkas av en mängd olika faktorer som på olika sätt och på olika nivåer samspelar 
med varandra.  Detta blir tydligt om man studerar schemat för hälsans bestämningsfaktorer.

baserad på figur av dahlgren & Whitehead 1991*

En del bestämningsfaktorer kan påverkas genom individuella ställningstaganden och 
uttrycks genom våra levnadsvanor och vår livsstil. I allmänhet behövs det dock politiska 
beslut och kollektiva åtgärder, för att styra faktorer som inte är direkt påverkbara för  
individen själv. 
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Olika perspektiv:

Det individuella avgör storleken på “bollen” (bördan) som 
“rullas framför” individen i livet, baserat på möjliga livsval.

Samhället reglerar lutningen på backen (genom politiska 
beslut med påverkan av livsvillkoren).

göran hallman baserad på förlaga av: peter f. hjorth, prof. norge 

Att kunna påverka tillvaron  att ha makt i vardagen  har visat sig vara en betydelsefull 
faktor för en god hälsa. De som själva kan planera och styra sina liv har i större utsträckning 
en bättre hälsa än de som inte har den möjligheten. Detta är nära kopplat till i vilken grad 
man upplever sig vara delaktig och kan påverka i samhället. 

Förtydligande:
En livsstil (levnadsvanor) är en människas sätt att leva och organisera sitt liv. 
Livsvillkoren (levnadsförhållandena) skapas av hur ett samhälle organiseras 
och struktureras. 
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framgångsfaktorer 

För att folkhälsoarbetet ska bidra till en positiv utveckling i länet krävs att folkhälso
aspekterna integreras i den ordinarie verksamheten samt i styrande dokument. På detta 
vis finns alltid folkhälsoaspekterna med inför beslut och i samband med uppföljning. 
Vidare krävs en övergripande dialog mellan samhällets olika aktörer för att erforderliga 
resurser ska kunna ställas till förfogande för främjande och förebyggande insatser.

Folkhälsoarbetet i länet bör delas upp i fyra olika angreppssätt för att fortsätta och  
löpande nå framgång:

Samarbete
Samverkan mellan kommunerna och landstinget i olika folkhälsonätverk är en central 
förutsättning för policyns genomslagskraft både på politisk och på tjänstemannanivå. 
Detta öppnar upp för ett effektivare resursutnyttjande eftersom det då blir möjligt att  
dela på tillgänglig kunskap och erfarenhet. 

Det finns ett behov av stöd och kunskapsöverföring till mindre kommuner som inte har 
egna folkhälsotjänstemän. Det innebär att länets gemensamma resurser inom folkhälso
området kan nyttjas mer konstruktivt. Det behövs ett länsgemensamt folkhälsonätverk.

Olika regionala statliga organ är viktiga samverkansparter. Även näringslivet har som  
arbetsgivare stor betydelse för utvecklingen av befolkningens hälsa. De ideella organisa
tionerna har andra perspektiv och andra drivkrafter än övriga samhällsorgan, som gynnar 
en positiv hälsoutveckling. De ideella organisationerna har dessutom unika möjligheter  
att nå medborgarna i deras vardag. 

Samarbetet ska ske utifrån de lokala handlingsplaner som tas fram ute i länet och som 
baseras på den övergripande folkhälsopolicyn.

Folkhälsofrågor av gemensamt intresse i länet hanteras på en övergripande nivå av  
Regionförbundet Jämtlands län. 

4. Bredda kunskapsbasen:
-  utveckla yrkesgrupper med expertis  

om sociala bestämningsfaktorer
-  öka allmänhetens medvetenhet

1. Mäta och kartlägga

2. Insatser

3. Utvärdera insatser
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Det är viktigt att knyta folkhälsoarbetet till EU2020 med särskilt fokus på punkten  
”Främja social delaktighet och bekämpa fattigdom”, där det slås fast att medlemsstaterna 
ska främja fullt deltagande i samhället och utöka möjligheterna till sysselsättning.
Nationella folkhälsopolitiska dokument och mål ska beaktas.

Uppföljning 
En uppföljning och uppdatering av folkhälsoarbetet i länet utifrån folkhälsopolicyn ska 
göras minst en gång under varje mandatperiod. Revidering ska ske senast 2015. Folkhälso-
policyn utgör ett underdokument till länets antagna regionala utvecklingsstrategi (RUS). 
Ansvaret att revidera, kommunicera och samordna arbetet med folkhälsopolicyn ligger  
hos Regionförbundet Jämtlands län. 

Bakgrundsmaterial 
Bakgrundsmaterial och referensförteckning kan erhållas från respektive kommun,  
Jämtlands läns landsting samt Regionförbundet Jämtlands län.

det är med hälsa som med kärlek. den blir  

större när fler får ta del av den. i dag finns  

det olika grupper i vårt samhälle som vi  

behöver fokusera extra på för att deras  

hälsa ska bli bättre, t.ex. barn, ungdomar  

och äldre. när deras hälsa förbättras leder  

det till att hela samhället mår bättre. 
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Det underlagsmaterial som använts vid arbetet med folkhälsopolicyn 
finns samlat på Regionförbundet Jämtlands län och på Folkhälsocentrum. 
Hör av dig dit om du vill ta del av materialet. 
Regionförbundet, epost: info@regionjamtland.se
Folkhälsocentrum, epost: folkhalsocentrum@jll.se

Folkhälsopolicyn för Jämtlands län 2011–2015 har tagits fram genom  
ett samarbete mellan länets alla kommuner och landstinget i Jämtlands 
län. Om du har frågor kring  innehållet och arbetet med policyn är du 
välkommen att kontakta Göran Hallman, folkhälsopolitisk strateg,  
Regionförbundet Jämtlands län.  
Telefon: 063-14 65 24
Epost: goran.hallman@regionjamtland.se

Folkhälsopolicyn antogs och utgavs av Regionförbundet Jämtlands län år 2011.
Dnr 2011-49
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Generellt byte av bilder för att markera den ”nya” policyn kommer att införas 

 

VÅR HÄLSA – LÄNETS MÖJLIGHET 

FOLKHÄLSOPOLICY FÖR JÄMTLANDS LÄN 2016-2019 

  

Sid 2 

Jämtlands län som region har unika möjligheter till ett gott liv... 

... och i den här folkhälsopolicyn skapar vi en gemensam syn på hur vi 

tillsammans ska möjliggöra detta goda liv. Genom att jobba i en gemensam 

riktning när vi bygger vårt samhälle kan vi underlätta för våra medborgare att 

välja så goda, inspirerande och hälsosamma liv som möjligt – utifrån sina egna 

förutsättningar.  

 

Människors hälsa påverkas av många olika omständigheter – från närliggande 

individuella faktorer till olika samhällsfaktorer. Därför behövs insatser på flera 

olika nivåer och i flera olika delar av samhället. Samverkan blir en nyckel till 

framgång. 
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Ett strategiskt val är och har varit att länets folkhälsopolicy utgår från de 

faktorer som påverkar hälsan, hälsans bestämningsfaktorer, istället för att utgå 

från sjukdom och hälsoproblem. Länets politiker har enats om fyra viktiga 

insatsområden där bästa möjliga effekt kan förväntas 

– trygga uppväxtvillkor, utbildning och arbete, hälsofrämjande miljö samt 

delaktighet och inflytande.  

I denna nu beslutade förlängda Folkhälsopolicy 2016 – 2019 kvarstår 

insatsområdena från tidigare policy men utvidgas med perspektiv på nya 

utmaningar för folkhälsan såsom globala befolkningsomflyttningar, samhällets 

utveckling mot ökad urbanisering och centralisering, klimatförändringar och 

dess konsekvenser för hälsan, mm. 

 

I folkhälsopolicyns insatsområden finns en rekommenderad gemensam riktning. 

Med den som stöd ska respektive kommun men gärna även övriga aktörer ta 

fram egna handlingsplaner, utifrån de lokala förutsättningar som finns. De lokala 

planerna bör fokusera på de fyra prioriterade insatsområdena – så att länets 

gemensamma utveckling möjliggörs och förstärks. 

Folkhälsopolicyn har tagits fram och antagits av politiker från samtliga länets 

kommuner samt Region  Jämtland Härjedalen. Administrativt ansvarig 

organisation för policyns genomförande är Region Jämtland Härjedalen. 
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Sida 3 

BILD 

Vision: ”Hälsa på lika villkor för hela befolkningen 

för en hållbar utveckling i Jämtlands län.” 

Grunderna till hälsa och välbefinnande formas av sociala, ekonomiska såväl som 

ekologiska faktorer; livsvillkor som är påverkbara genom politiska beslut. 

Balansen vad gäller dessa förhållanden leder till en jämlikt fördelad hälsa och 

påverkar förutsättningarna för den enskilde att tillägna sig goda levnadsvanor. 

Genom att skapa förutsättningar för så goda uppväxtvillkor som möjligt får vi 

långsiktigt en friskare befolkning. Förutom egenvärdet med en god hälsa stärker 

det också förutsättningarna för en hållbar utveckling i regionen. 

 

Sida 4: 

Folkhälsopolicyns fyra områden 

Vi har valt att utgå ifrån fyra utvecklingsområden i det strukturerade länsarbetet 

med de utmaningar som påverkar folkhälsan. Till dessa tillkommer de ovan 

angivna nya utmaningarna. Utvecklingsområdena inkluderas samt konkretiseras 

i de lokala och regionala handlingsplaner som utvecklas och följs upp genom 

etablerade regionala folkhälsonätverk. 
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Sida 4 och 5: Ramar och texter behålls, dock byts texten i  första punkten 

under Trygga uppväxtvillkor till ”Goda barn- och vuxenkontakter”  (Bilder 

och färger byts för att säkra läsintresset.) 

Sida 6: 

Utgångspunkter för Folkhälsopolicyn 

I Jämtlands län ska vi skapa samhälleliga förutsättningar för att nå visionen om 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vi vill göra en kraftsamling 

kring folkhälsoarbetet med ett särskilt fokus på barn, ungdomar och äldre. 

Vårt gemensamma folkhälsoarbete i länet ska främja social, psykisk och fysisk 

hälsa och öka människors välbefinnande. Viktigt är att minska de höga 

ohälsotalen. Därigenom ges människor ökade förutsättningar för stärkt 

självkänsla, framtidstro och en känsla av sammanhang. Insatserna inom ramarna 

för detta folkhälsoarbete ska bidra till en mer jämställd och jämlikt fördelad 

hälsa samt skapa en framtidstro. 

Folkhälsopolicyn är ett politiskt dokument som uttrycker politiska värderingar 

och fokuserar på förändringar av livsvillkor vilka påverkas genom politiska 

beslut. 

 

RUTA:  

Jämtlands läns folkhälsoarbete ska utgå ifrån att samhället ska 

vara inkluderande – det vill säga att samhället ska skapas för 

alla – oavsett genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, 

etnicitet, funktionsnedsättning och socioekonomisk situation. 
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Länets övergripande folkhälsopolicy utgör en grund för lokala egna 

handlingsplaner som respektive huvudman samt övriga aktörer ansvarar för – 

utifrån sina egna förutsättningar. 

Folkhälsa är en viktig fråga för hela samhället. Denna folkhälsopolicy är därför 

resultatet av en övergripande beskrivning av områden där kommuner och 

Region  Jämtland Härjedalen kommer att söka ett vidare samarbete. Viktiga 

samverkansparter i länets folkhälsoarbete är de ideella organisationerna, 

näringslivet samt regionala och statliga organ. 

Framtagandet av folkhälsopolicyn har skett i en gemensam process med 

representanter för länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen. 

Det gemensamma politiska folkhälsonätverket – Folkhälso Z - har enats om de 

förslag till områden som policyn fortsatt fokuserar på. Förslaget till policyn har 

behandlats hos länets kommuner. 

 

Länets Folkhälsopolicy utgör ett av de regionala underdokument på vilken den 

Regionala Utvecklings Strategin (RUS) vilar. Till dessa hör även länets 

Ungdomsstrategi, ANDT-strategi, Integrationsstrategi m.fl. 

Sida 8: 

 

Bild: Vår arbetsmiljö påverkar hur vi mår och hur vi presterar. 

Det gäller naturligtvis också för våra barns skolmiljö. Folkhälsa inom det här 

området handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta till sig 
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kunskap. Detta kan ske genom att skapa en trivsam miljö, att möjligheter ges till 

aktiviteter på rasten, att lunchraster schemaläggs tillräckligt långa och att bra 

mellanmål erbjuds i skol-cafeterior. 

!! Bilden i nya FHP skall behålla fokus på barn i aktiv skolmiljö men hämtas 

från en skolmiljö i länet.  

Sida 9: 

Hälsans bestämningsfaktorer 

Figuren hälsans bestämningsfaktorer skapades för att åskådliggöra vad som 

påverkar hälsan. Den yttersta halvcirkeln står för omgivningsfaktorer, sedan 

följer livsvillkor, levnadsvanor/livsstil, sociala nätverk, individen samt de 

opåverkbara individuella faktorerna ålder, kön och arv. 

Hälsan påverkas av en mängd olika faktorer som på olika sätt och på olika 

nivåer samspelar med varandra. Detta blir tydligt om man studerar figuren för 

hälsans bestämningsfaktorer. 

 

Regnbågsfigur: 

 

Baserad på figur av Dahlgren & Whitehead 1991* 

*Referensen behålls 

En del bestämningsfaktorer kan påverkas genom individuella ställningstaganden 

och uttrycks genom våra levnadsvanor och vår livsstil. I allmänhet behövs det 
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dock politiska beslut och kollektiva åtgärder, för att styra faktorer som inte är 

direkt påverkbara för individen själv. 

 

Sida 10: 

Att kunna påverka tillvaron - att ha makt i vardagen - har visat sig vara en 

betydelsefull faktor för en god hälsa. De som själva kan planera och styra sina 

liv har i större utsträckning en bättre hälsa än de som inte har den möjligheten. 

Detta är nära kopplat till i vilken grad man upplever sig vara delaktig och kan 

påverka i samhället. 

Figur: Olika perspektiv: 

 

Det individuella avgör storleken på “bollen” (bördan) som 

“rullas framför” individen i livet, baserat på möjliga livsval. 

Samhället reglerar lutningen på backen (genom politiska 

beslut med påverkan av livsvillkoren). 

Göran Hallman baserad på förlaga av: Peter F. Hjorth, Prof. Norge 

 

RUTA:  

Förtydligande: 

En livsstil (levnadsvanor) är en människas sätt att leva och organisera sitt liv. 

Livsvillkoren (levnadsförhållandena) skapas av hur ett samhälle organiseras 

och struktureras. 
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Sida 11: 

Framgångsfaktorer 

För att folkhälsoarbetet ska bidra till en positiv utveckling i länet krävs att 

folkhälsoaspekterna integreras i den ordinarie verksamheten samt i styrande 

dokument. På detta vis finns alltid folkhälsoaspekterna med inför beslut och i 

samband med uppföljning. Vidare krävs en övergripande dialog mellan 

samhällets olika aktörer för att erforderliga resurser ska kunna ställas till 

förfogande för främjande och förebyggande insatser. 

Folkhälsoarbetet i länet bör delas upp i fyra olika angreppssätt för att fortsätta 

och löpande nå framgång: 

1. Mäta, kartlägga och analysera 

2. Utföra insatser 

3. Följa upp och utvärdera insatser 

4. Bredda kunskapsbasen: 

- utveckla yrkesgrupper med expertis om sociala bestämningsfaktorer 

- öka allmänhetens medvetenhet 

!! Ovanstående punkter kommer i samverkan med kommunikationsbyrån 

se över möjligheten att omvandla till en begriplig figur. 

 

För att öka möjligheten att avgöra i vilken grad som de olika insatsområdenas 

värderingar uppnås, finns ett målbeskrivande dokument. Det utgör en 

sammanställning gemensamt framtagen av samt beskriver de insatser som görs 

av kommuner, Region  Jämtland Härjedalen, frivilligorganisationer, näringsliv, 

samt övriga aktörer.  
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Samarbete 

Samverkan mellan kommunerna och Region Jämtland Härjedalen samt övriga 

aktörer i olika folkhälsonätverk är en central förutsättning för policyns 

genomslagskraft både på politisk och på tjänstemannanivå. Detta öppnar upp för 

ett effektivare resursutnyttjande eftersom det då blir möjligt att dela på 

tillgänglig kunskap och erfarenhet. De centrala resurser som finns bör därför 

betraktas som länsgemensamma resurser. 

Det finns ett behov av stöd och kunskapsöverföring så att länets gemensamma 

resurser inom folkhälsoområdet kan nyttjas mer konstruktivt. Detta manifesteras 

i att länsgemensamma folkhälsonätverk vilka leds av folkvalda politiker finns 

etablerade där länets olika aktörer kan mötas. 

Olika regionala statliga organ är viktiga samverkansparter. Även näringslivet har 

som arbetsgivare stor betydelse för utvecklingen av befolkningens hälsa. De 

ideella organisationerna har andra perspektiv och andra drivkrafter än övriga 

samhällsorgan, som gynnar en positiv hälsoutveckling. De ideella 

organisationerna har dessutom unika möjligheter att nå medborgarna i deras 

vardag. Samarbetet ska ske utifrån de lokala handlingsplaner som tas fram ute i 

länet och som baseras på den övergripande folkhälsopolicyn. 

 

Folkhälsofrågor av gemensamt intresse i länet hanteras på en övergripande nivå 

av Region Jämtland Härjedalen. 

 

Sida 12: 

Det är viktigt att knyta folkhälsoarbetet till EU2020 med särskilt fokus på 

punkten ”Främja social delaktighet och bekämpa fattigdom”, där det slås fast att 

medlemsstaterna ska främja fullt deltagande i samhället och utöka möjligheterna 

till sysselsättning. 
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Såväl nationella mål som EU:s hälsopolitiska styrdokument samt WHO Hälsa 

2020 ska beaktas. 

!! Förtydligande i form av en figur över ”flernivåstyret” kommer tillföras. 

 

Uppföljning 

En uppföljning och utvärdering av folkhälsoarbetet utifrån folkhälsopolicyn ska 

göras minst en gång under varje mandatperiod av Folkhälso Z. Revidering av 

policyn ska ske senast 2019. En verksamhetsplan utarbetas årligen för det 

politiska nätverket Folkhälso Z. Ansvaret att revidera, kommunicera och 

samordna centralt stöd avseende folkhälsopolicyn ligger hos Region Jämtland 

Härjedalen. 

 

Bakgrundsmaterial 

Bakgrundsmaterial och referensförteckning kan erhållas från respektive 

kommun, samt Region Jämtland Härjedalen. 

 

 

 

RUTA:  

Det är med hälsa som med kärlek. Den blir större när fler får ta del av den. I dag 

finns det olika grupper i vårt samhälle som vi behöver fokusera extra på för att 

deras hälsa ska bli bättre, t.ex. barn, ungdomar och äldre. När deras hälsa 

förbättras leder det till att hela samhället mår bättre. 

 

63



 

 

Sista sidan (baksidan): 

Det underlagsmaterial som använts vid arbetet med folkhälsopolicyn 

finns samlat på Region Jämtland Härjedalen. 

Hör av dig dit om du vill ta del av materialet. 

Region Jämtland Härjedalen, e-post: info@regionjh.se 

Utvecklingsenheten, folkhälsoresurser, e-post: folkhalsocentrum@regionjh.se 

Folkhälsopolicyn för Jämtlands län 2016–2019 har tagits fram genom 

samverkan mellan länets alla kommuner och Region Jämtland Härjedalen.  

Om du har frågor kring innehållet och arbetet med policyn är du 

välkommen att kontakta Göran Hallman, folkhälsopolitisk strateg, 

Region Jämtland Härjedalen. Telefon: 063-14 65 24   

E-post: goran.hallman@regionjh.se 
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 Utdragsbestyrkande 

 

 

Regionens samverkansråd  
2016-05-16 

PROTOKOLLSUTDRAG 

§ 39 REKOMMENDATION OM BESLUT OM 

REVIDERAD FOLKHÄLSOPLAN 2016-2019  

Ärendebeskrivning 
I Jämtlands län råder politisk enighet om att skapa samhälleliga förutsättningar för 

att nå målet om en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Detta manifesteras i att 

länets politiker kraftsamlat kring en länsövergripande Folkhälsopolicy. 

Insatserna enligt Folkhälsopolicyns intentioner utgör grunden till länets samlade 

folkhälsoarbete vilket ska bidra till en mer jämlik hälsa och skapa en framtidstro. 

Folkhälsopolicyn utgör ett underdokument till den Regionala Utvecklingsstrategin 

(RUS). 

En reviderad Folkhälsopolicy är nu framtagen av Folkhälso Z, dvs det politiska- och 

tjänstemanna-nätverk vilket  utgör ett rådgivande  organ i enlighet med intentionerna i 

Folkhälsopolicyn. Dokumentationen av revideringsprocessen visar på ett omfattande 

engagemang av nätverkets politiker och tjänstemän. Revideringsprocessen visar att den 

nuvarande policyn fortsatt utgör ett tydligt ramdokument med en hållbar långsiktig 

framtida inriktning av länets folkhälsoarbete. Den nu för beslut översända reviderade 

Folkhälsopolicyn 2016–2019 är till stora delar likvärdig med föregående policy. 

 

Vid Regionens samverkansråds möte 2016-01-11 beslöts att översända det framtagna 

underlaget på en snabbremissomgång till samtliga kommuner och Region Jämtland 

Härjedalen. Efter att inkomna remissvar inarbetats i policyn överlämnar Folkhälso Z 

härmed en slutlig version till Regionens samverkansråd för beslut. 

Underlag för beslut 
 

Reviderat textförslag ”Folkhälsopolicyn för Jämtlands län 2016-2019” 

Förslag missiv att distribueras tillsammans med policyn vid utskick om beslut 
 

Förslag till beslut 

1. Samverkansrådet godkänna den snabbremissbehandlade reviderade texten 

till ”Folkhälsopolicy 2016-2019” framtagen av nätverket Folkhälso Z 

2. Den reviderade policyn översändes till länets kommuner och Region 
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 Utdragsbestyrkande 

 

 

Jämtland Härjedalen för antagande i respektive fullmäktige. 

3. Att ärendebeslut tas med omedelbar justering. 

 

 

REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT 

1. Samverkansrådet godkänna den snabbremissbehandlade reviderade texten 

till ”Folkhälsopolicy 2016-2019” framtagen av nätverket Folkhälso Z 

2. Den reviderade policyn översändes till länets kommuner och Region 

Jämtland Härjedalen för antagande i respektive fullmäktige. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2016-05-19  5 

     
     

§ 59 Dnr 2016.46 041 

Bokslutsprognos per 30 april 2016 barn- och utbildningsför-
valtningen 

Ekonom Sara Strömberg informerar om bokslutsprognosen per 30 april 
för barn- och utbildningsförvaltningen. Bilaga 
 
Beredning 
Arbetsutskottet § 40/2016 
 
Yrkande  
 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med följande tillägg och finner bifall till detta: 

 
1. Punkt 2, barn-, kultur- och utbildningsnämnden önskar en redovis-

ning av åtgärder för att komma inom ram till nämndsammanträdet i 
augusti. 
 

2. Punkt 3, barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner den redo-
visning förvaltningschefen lämnat över framtida åtgärder för ökad 
måluppfyllelse men med följande tillägg från ordföranden: Den pro-
cess som ska påbörjas för ökad måluppfyllelse där alla elever ges för-
utsättningar att lyckas och där vi formar en skola som ger plats åt alla 
att skapa en inkluderande miljö utifrån elevens perspektiv. Skolan be-
höver utveckla förmågan att möta alla barn. Hur kan vi gemensamt 
hitta en struktur för detta över tid? Förvaltningschefen får i uppdrag 
att i dialog tillsammans med rektorer, elevhälsan, förstelärare med 
flera utforma en handlingsplan som ska öka måluppfyllelsen på våra 
skolor. Handlingsplanen presenteras för arbetsutskottet i september. 
Med eventuella metoder. 

 
3. Punkt 4, Barn- kultur och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag 

med 2 793 000 kronor hos kommunstyrelsen för den ofinansierade för-
skoleverksamhet som nämnden varit tvungen att öppna, Killevippen i 
Rossön och den planerade förskoleverksamheten i Hoting, Solgården 
som öppnas i höst.  

  

Justering (sign) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Barn-, kultur och utbildnings-
nämnden 

2016-05-19  6 

     
     

forts § 59 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 
  
1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden konstaterar att förvaltningen 

beräknar ett underskott på 1 863 000 kronor, nämnden önskar till ar-
betsutskottet i juni en redovisning över förvaltningens bemanning där 
följande frågor önskas fås besvarade: 
- Antalet tjänster förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger per 

förskole område och avdelning.  
- Antalet barn per tjänst. 
- Lärartätheten i grundskolan per rektorsområde F-6 och 7-9. 
- Antalet tjänster per elev, faktor. 
- Antalet elevassistenter per rektorsområde 

 
2. Barn- kultur och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att 

snarast vidta åtgärder för att verksamheten ska komma inom ram och 
till nämndsammanträdet i augusti redovisa dessa åtgärder.  
 

3. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner den redovisning 
förvaltningschefen lämnat över framtida åtgärder för ökad måluppfyl-
lelse men med följande tillägg från ordföranden: Den process som ska 
påbörjas för ökad måluppfyllelse där alla elever ges förutsättningar att 
lyckas och där vi formar en skola som ger plats åt alla att skapa en in-
kluderande miljö utifrån elevens perspektiv. Skolan behöver utveckla 
förmågan att möta alla barn. Hur kan vi gemensamt hitta en struktur 
för detta över tid? Förvaltningschefen får i uppdrag att i dialog till-
sammans med rektorer, elevhälsan, förstelärare med flera utforma en 
handlingsplan som ska öka måluppfyllelsen på våra skolor. Hand-
lingsplanen presenteras för arbetsutskottet i september. Med eventu-
ella metoder. 

 
4. Barn- kultur och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag med 

2 793 000 kronor hos kommunstyrelsen för den ofinansierade försko-
leverksamhet som nämnden varit tvungen att öppna, Killevippen i 
Rossön och den planerade förskoleverksamheten i Hoting, Solgården 
som öppnas i höst.  

____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

Justering (sign) 
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Datum 
2016-05-31 
 
Kommunfullmäktige i 
Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Malå, 
Norsjö, Storuman, Lycksele, Vilhelmina, 
Åsele, Dorotea, Strömsund, Sollefteå och 
Kramfors kommuner 
 

 
 

AKADEMI NORR • STORUMAN 923 81 Storuman • Tfn 0951-140 17 • Fax 0951-140 09 • www.akademinorr.se 
 

Gudrun Viklund Ansvarsfrihet 2014 1(1) 

 

 

Beslut om ansvarsfrihet år 2015 för direktionen i Partnerskap 

Inland – Akademi Norr  
 
Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr avseende 
år 2015 fastställdes av direktionen 2016-03-18. 
 
Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så 
skall frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige. 
 
Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att direktionen för 
kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
 
 
Protokollsutdrag sänds till: 
 
Partnerskap Inland – Akademi Norr 
923 81 Storuman 
eller 
gudrun.viklund@akademinorr.se 
 
 
Vänligen 
 

 
Gudrun Viklund 
Projektadministratör 
 
Bilagor: 
Årsredovisning för Partnerskap Inland – Akademi Norr 2015 
Revisionsberättelse för år 2015 
Protokoll från direktionsmöte 2016-03-18 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
datum 
2016-06-15 

Förvaltning 
Kommunchef 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Anders Andersson 

Nämnd/styrelse 
KS 

 
 

KS 2016-06-28 Revisionsrapport om ansvarsutkrävande 

Bakgrund till ärendet 
 
Kommunrevisionen har med stöd av PWC granskat kommunens ansvars-
utövande 2015. 
 
Granskningen visar att kommunstyrelsen och respektive nämnd  i stort 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, kontrollera och rap-
portera tilldelat uppdrag. 
 
Rapporten redovisar också förslag till utvecklingsområden. 
 
Granskningsiakttagelser 

• Granskningen för ett resonemang kring hur mycket man som sty-
relse och nämnd styr och kontrollerar. 

 
Revisionell bedömning 

• Granskningen anger att måluppfyllelsen generellt är låg. 
 
Prognosavvikelser och måluppfyllelse 

• Revisionen uppmärksammar att det är stora variationer mellan de 
prognoser som lämnas under året och det slutliga utfallet 

 
Kommentarer och förslag 
 
En kommentar till måluppfyllelsen är att vissa mål som tex 100% god-
kända i alla ämnen inom skolan visserligen är ouppnåeligt men vi kan 
inte ha något annat mål.  
 
Nuvarande målstruktur är relativt ny. I anslutning till budget 2017 får re-
spektive nämnd och styrelse i uppgift att reducera antalet mål och ut-
veckla formulering och uppföljning av de som avses nyttjas framgent 
 
Beträffande balansen mellan styrning och kontroll så skulle en mer regel-
bunden återrapportering av förvaltningscheferna om aktuella frågor vid 
respektive styrelse och nämndmöte med möjligheter till frågor vara en 
utvecklingsmöjlighet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
datum 
2016-06-15 

Förvaltning 
Kommunchef 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Anders Andersson 

Nämnd/styrelse 
KS 

 
Mycket riktigt så skiljer det mellan prognoser och slutligt utfall. Utfallet 
blir oftare bättre än prognosen. Det finns två förklaringar till detta: 

1. Det finns en medveten försiktighet med tillgängliga medel vilken 
kan innebära en något försiktigt uppskattning om utfallet. Internt 
är det också en viktig signal för att skapa återhållsamhet. 

 
2. En större orsakerna till avvikelserna är de förändringar som kom-

mer helt utan förutsägbarhet sent på året. Exempel på sådana för-
ändringar återbetalning från Migrationsverket och utfall av pens-
ionskostnader. 

 
Det budget- och prognosverktyg som är under införande kan underlätta 
uppföljning och prognoser. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ansvarsutkrävande kan utvecklas genom att 

• Målstruktur ses över t.ex. i anslutning till budget 2017 
• Förvaltningscheferna ges större möjligheter att redovisa sin verk-

samhet vid styrelse- och nämndmöten.  
• Verksamheterna uppmanas att förbättra arbetet med att få fram 

mer träffsäkra prognoser 
• Verksamheterna uppmanas att se över målformuleringar och vid 

behov revidera dessa till mer realistiska mål. 
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1. Flyktingsituationen: Enligt styrelsen kämpar de med att ordna boenden till ensamkommande
flyktingbarn samt övriga asylsökande. Har fått 30 mnkr i extra statsbidrag för detta. Ska täcka vissa
kostnader 2015 men även räcka för vissa satsningar år 2016. Bla övervägs en satsning på utökad SFI
för asylsökande.

2. När det gäller program för inflyttning och integration har alla verksamheter fått i uppdrag att ta fram
dessa. Styrelsen följer kontinuerligt upp detta.

3. SCB och KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet) – används av styrelsen för uppföljning men även för
styrning. Förvaltningarna får i uppdrag att förbättra vissa områden utifrån resultatet av uppföljningen.

4. Riktlinjer för rehabilitering: Kommunövergripande riktlinjer. Styrelsen arbetar för att förtydliga
nämndernas ansvar för arbetsmiljöfrågor. Styrelsen har även för avsikt att fokusera på chefskapet (via
tex fortbildning) för att på så vis förbättra arbetsmiljön.

5. Arbetsmiljön på skolor: 2 arbetsmiljöanmälningar under året. Har arbetat för att åtgärda dessa. Den
senaste anmälan har dragits tillbaka. Personalchefen har avskedats under året. Anledningen var bla att
styrelsen upplevde att de inte fick tillräckliga underlag och handlingar som efterfrågats.

6. Arbetsmarknadsenheten: Diskussioner om vart enheten ska ligga (organisatoriskt) har förts. Ännu har
inget beslut fattats i frågan. Förvaltningschefen har varit hårt ansatt, därav försening.

7. Personalrekrytering kommer att bli en viktig fråga för styrelsen framöver. Styrelsen har efterfrågat
rekryteringsstrategi men ej fått detta.

8. Förändringar inom kostverksamheten kommer att ske. Har ett tillagningskök i varje kommundel.
Beslutet ej genomfört än.

9. Ny idrottshall: Styrelsen är enig om att detta ska genomföras men inte hur det ska ske eller
omfattningen. Hoppas på beslut under 2016.

10. Budget-/prognosverktyg: Styrelsen ska effektivisera och förbättra prognoserna. Minskat
rapporteringstillfällen för att underlätta detta.

11. Prognos lämnas ej på totalnivå utan per verksamhet. Styrelsen räknar med ett överskott för 2015. Enligt
årsredovisningen har verksamheten under år 2015 bedrivits med ett överskott mot budget på + 5,4
mnkr.

12. Vid vår träff med styrelsen prognostiseras varierad måluppfyllelse för år 2015. Styrelsen tror ej att alla
mål kommer att nås. Framförallt målet om lokaleffektiviseringar då lokaler behövs för flyktingar. Av
årsredovisning 2015 framgår att 8 av styrelsens 15 mål har uppnås. Måluppfyllelse = 53 %.

4
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Granskningen visar att kommunstyrelsen i högre grad styr än kontrollerar inom
sitt verksamhetsuppdrag. Vid vår träff med styrelsen var de själva av
uppfattningen att de var bättre på att styra än kontrollera. Styrelsens
representanter uppger att uppföljning är ett utvecklingsområde. Anledningen till
att personalfrågor fått så lite fokus i år uppges bero på den tidigare
personalchefen.

Vi noterar att skillnaden mellan styrelsens styrning och kontroll är störst inom
området ”övrigt”. Inom denna kategori finns många ärenden om IT- infrastruktur.
Även gymnasieskolan, vuxenutbildningsfrågor, SFI, vatten-avlopp, gator, vägar
och renhållning samt färdtjänst, EU-projekt, kostverksamhet, m.m.

Vi rekommenderar att styrelsen reflekterar över om relationen mellan styrelsens
styrning och kontroll är väl avvägd.

5
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Granskningen av styrelsens sammanträden visar att styrelsen har fler ärenden
per sammanträde än snittet för kommunens nämnder. Styrelsen har även relativt
långa sammanträden men låg snittid per ärende. Vid vår träff med styrelsen
uppger styrelsens representanter att de tycker att de är väl förberedda vid
mötena och får mycket information vilket gör att beslutsfattandet går lätt. De
upplever också att de oftast är överens. Styrelsen upplever sina möten som
effektiva.
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1. Nämnden har reviderat sin internkontrollplan utifrån resultatet av ansvarsutövandegranskningen för år 2014. Nämnden har även
en ny internkontrollplan samt delegationsordning. Initierat översyn av delegationsordning efter påpekande från revisionen. När
det gäller uppföljning läggs alla arbetsutskottsmöten ute på enheterna för att nämnden ska få bra information och dialog med
verksamheterna.

2. Utredningsuppdrag: Framtidens skola. Uppdraget rör främst centralorten Strömsund. Tittar på lokaler och personal försöker
hitta samordningseffekter. Arbetet är påbörjat på förvaltningsnivå men har avstannat pga sjukdom. Arbetsgruppen ska nu
återupptas. Den stora tillströmningen av nyanlända elever har också påverkat förutsättningarna. Nämnden erbjuder allmän
förskola till de nyanlända familjerna. Skolinspektionen säger att alla barn måste behandlas lika. Kommunen får bara ersättning
från migrationsverket för barn från 3 år. Delredovisning av utredningsuppdraget till nämnden i oktober.

3. Nämnden arbetar för att hitta bra permanenta lokaler för förskolor i Strömsunds tätort. Historik: Har öppnat tre temporära
förskoleavdelningar. (pågått i fyra år). Detta har föranlett underskott och nämnden har inte fått kompensation för detta.
Förskoleverksamheten har därför delvis fått finansieras av grundskolan. Nu i höst har det kommit många asylsökande familjer.
Detta har också krävt extra resurser. Har en bemanningsenhet som hjälper till att skaffa personal till förskolorna. Ny enskild
förskola i tätorten Strömsund.

4. Nämnden har begärt tilläggsanslag hos Kommunstyrelsen för provisoriska förskolor som inte fått finansiering samt för
förskolechef, som tillsatts utifrån arbetsmiljöproblem.

5. Nämnden har satt fokus på elevernas resultat och efterlyser analys och åtgärder med anledning av detta.

6. Ny resursfördelningsmodell har införts och den är justerad inför år 2016. Inre och yttre verksamhet. Majoriteten av resurserna
går till skolpeng, utifrån ”kategorier” fördelas resurser till skolorna (socioekonomiska faktorer såsom försörjningsstöd, föräldrars
utbildningsbakgrund, utländsk bakgrund mm). Det finns även en omställningspott (fördelas utifrån skillnader i barn/elevantal
mellan terminerna) samt bevarandebidrag till Frostvikens skola o Hoting/Backe förskola.

7. Nämnden har upprättat en ny skolbiblioteksplan. Inom kultur- och fritidsområdet kan nämnas att fritidsgården Pelaren öppnats.
Kulturskolan expanderar. Skapande skola – får statliga medel för att erbjuda detta i skolan.

8. Vid bokslut 2014 redovisade nämnden -4 mnkr, enbart personalkostnader, flera nya förskoleavdelningar. Nämnden uppger att
de därför ligger fel i nivå vid ingången till 2015 och att alla kostnader inte är finansierade. Nämnden betonar rektors ansvar att
hålla budget och prioritera inom ram. Knappt 2 mnkr i underskott inom förskolan (fler barn, fler elever o ökade
personalkostnader för skolår 7-9). Nämnden uppger att de följer upp ekonomin mer detaljerat nu. Kommunstyrelsen har
personalansvaret och nämnden har enligt uppgift ansvar för arbetsmiljöarbetet. Nämnden uppger att de fick en kostnad på ca
0,5 miljon för konsulttjänst initierad från företagshälsan 2015. Detta är lyft med kommunalrådet. Har öppnat ny förskola i Rossön
pga ökat tryck på platser. Har fått en kommunpott på 30 mnkr samt en skolpott på 3,8 mnkr för ökat asylmottagande. Dessa
pengar är inte beaktade i prognosen. Nämnden kommer även få ca 5,8 mnkr som fördelas ut till områdena utifrån antal
nyanlända per 1 januari 2016.

9. Av årsredovisning 2015 framgår att endast 1 av nämndens 8 målsättningar (troligen) uppfylls. Övriga målsättningar är inte
uppfyllda (rött). Måluppfyllelse = eventuellt 13 %.

Vår bedömning är att nämnden bör arbeta för att öka den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen. Då nämnden redovisar såväl
negativt ekonomiskt utfall som mycket låg måluppfyllelse kan detta indikera låg effektivitet i verksamheten.
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Granskningen visar att nämnden styr och kontrollerar sitt verksamhetsuppdrag i
ungefär lika stor utsträckning, vilket kan indikera god balans mellan styrning och
kontroll. Mest styrning och kontroll sker inom grundskolan och
förskola/barnomsorg och något mindre inom de frivilliga verksamheterna.
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Granskningen visar att nämnden i snitt har något färre ärenden per sammanträde
än snittet för övriga nämnder. Nämnden har dock något längre sammanträden
och snittiden per ärende är högre. Detta kan ha flera orsaker tex; mer
komplicerade ärenden eller att ärendena inte är tillräckligt beredda eller att
mycket kompletterande diskussioner och information behövs vid sammanträdena.
Vi lämnar ingen bedömning utan nämnden kan själva reflektera över detta och i
vilken utsträckning sammanträdena känns effektiva.

9

98



1. Nämnden har under året vid ett flertal tillfällen följt upp genomförda kontroller enligt
fastställd internkontrollplan. Nämnden har också informerats om gällande
lagstiftning, tillsynsplaner mm.

2. Nämnden har beslutat att göra en översyn av kommunens detaljplaner då flera av
dessa är inaktuella. Nämnden har även reviderat riktlinjer för vård av byggnader och
tomter samt upprättat rutiner för handläggning av bygglovsärenden för tillfälliga
anläggningsboenden.

3. ”Aktivitetsplan för inflyttning och integration” har antagits av nämnden.
Aktivitetsplanen har sin utgångspunkt i kommunens övergripande program för
inflyttning och integration. Nämnden har även antagit ” Handlingsplan för arbete
utifrån artiklarna i CEMR:s deklaration för jämställdhet.

4. Nämnden har varje tertial fått information om prognostiserat ekonomiskt utfall samt
utfall för uppsatta verksamhetsmål. Uppföljningen har i detta avseende utvecklats
jämfört med föregående år.

5. Nämnden har tagit del av resultat av KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet).
Nämnden beslutar att istället för att utgå från dessa i sitt kvalitetsarbete fortsätta med
det man påbörjat i verksamheten. Nämnden har även fastställt inriktnings- och
effektmål för 2016.

6. Nämnden har fastställt kontroll-/tillsynsplaner inom områdena; livsmedel, miljö samt
plan- och bygg.

7. Av årsredovisningen framgår att nämnden under år 2015 bedrivit verksamheten med
ett överskott på + 0,4 mnkr.

8. Av årsredovisning 2015 framgår att 3 av nämndens 6 fastställda mål har uppnåtts
under året. 2 målsättningar har inte utvärderats. Måluppfyllelse för de mål som
utvärderats = 75 %.
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Granskningen visar att nämnden i något högre utsträckning kontrollerar än styr
sin verksamhet. Nämndens styrning varierar mycket mellan de olika
verksamhetsområdena. Flest antal ärenden av styrande art återfinns inom
områdena ”plan/byggnad” samt ”miljö- och hälsoskydd”. Vi rekommenderar att
nämnden reflekterar över om relationen mellan nämndens styrning och kontroll
inom de olika verksamhetsområdena är väl avvägd.
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Granskningen visar att nämnden har något färre antal ärenden per sammanträde
än snittet för kommunen. Snittiden per sammanträde är också lägre än snittet.
Däremot är snittiden per ärende högre än snittet för kommunens nämnder. Det
sistnämnda kan ha flera orsaker tex; mer komplicerade ärenden eller att
ärendena inte är tillräckligt beredda eller att mycket kompletterande diskussioner
och information behövs vid sammanträdena. Vi lämnar ingen bedömning utan
nämnden kan själva reflektera över detta och i vilken utsträckning
sammanträdena känns effektiva.
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1. Diskussion med nämnden om styrning, uppföljning och intern kontroll. Nämnden upplever att de följer frågor
löpande, exempelvis nattfasta fyra gånger under förra året, och SIP (Samordnad Individuell Plan).

2. Matpolicy: Nämnden har vid ett flertal tillfällen under året behandlat nämndens matpolicy. Nämnden har följt upp
hur denna följts i verksamheterna. Det har varit problem med att få rutinerna för nattfasta att fungera
tillfredsställande.

3. Ej verkställda beslut: Nämnden uppger att de inte har några problem med att verkställa beslut om särskilt boende,
men medborgarna tackar ofta nej till plats som ligger i fel tätort/kommundel. Det kan vara svårigheter att tillsätta
kontaktperson/kontaktfamilj, att hitta någon som passar.

4. Nämnden upplever störst personalbrist på barn- och familjsidan. Socialtjänsten hinner inte alltid göra alla insatser i
rätt tid, exempelvis utredningar eller övervägande av tidigare placeringar. Personalen har rätt till heltid. Nämnden
följer arbetssituationen med delade turer. Sjukfrånvaron för yngre medarbetare, orsaker till detta har diskuterats.
Behöver även analysera skillnader inom kommunen. Under 2015 tillsattes en ny tf förvaltningschef.

5. Nämnden hade höga förväntningar på bemanningsenheten. Att många vikarier skulle vara fast anställda. Men det
blev inte så. Personalen rings in när det finns behov. Förvaltningschefen arbetar för att få fasta vikarier.

6. Nämnden redovisade -14,5 mnkr för år 2014. Nämnden förändrade budgeten inför 2015. De antog ett
bemanningstal för särskilda boenden, vilket varierade stort tidigare. Bemanningstalet bestämdes till 0,63
personal/boendeplats (för dagbemanning). Under 2015 har inte bemanningstalet fått full effekt. Under 2014
påbörjades ett uppdrag att se över organisationen. (på uppdrag av kommunchefen). Organisationsförändring
skedde i juni/juli – nu finns fem distrikt med distriktschef samt enhetschef för särskilt boende respektive
hemtjänsten. Det finns ingen som är samlad chef för hemtjänst respektive särskilt boende. Nämnden tittade även
på Individ- och Familjeomsorgen och alla placeringar och kom fram till att verksamheten var underfinansierad.
Nämnden omfördelade därför medel mellan verksamheterna (från IFO till äldreomsorg). I september har nämnden
begärt tilläggsanslag på 8, 6 mnkr. För 2016: prognostiserar nämnden ett underskott på – 3 mkr (inkl 4 mkr för
äldreomsorgssatsning). Det är ett kärvt ekonomiskt läge för äldreomsorgen nu. Nämnden har börjat göra
vårdtyngsmätningar nu och de har dragit slutsatsen att de har den personal de behöver utifrån dessa mätningar.

7. Nämnden redovisar för 2015 ett underskott på – 5,3 mnkr.

8. Av årsredovisning 2015 framgår att 4 av nämndens 10 målsättningar uppfyllts. 3 målsättningar utvärderas inte i
årsredovisningen. Måluppfyllelse för de mål som utvärderas är 57 %.
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Granskningen visar att nämnden i betydligt högre grad kontrollerar än styr inom
sitt verksamhetsuppdrag. 73 % av nämndens ärenden år 2015 har varit av
kontrollerande art. Styrning- och kontrollärendena är relativt jämnt fördelad
mellan nämndens ansvarsområden. Vi rekommenderar att nämnden reflekterar
över om relationen mellan nämndens styrning och kontroll är väl avvägd.

14

103



Granskningen visar att nämnden har färre ärenden än snittet för kommunens
nämnder. Nämnden har något längre sammanträden och även längre snittid per
ärende än snittet för kommunen. Detta kan ha flera orsaker tex; mer
komplicerade ärenden eller att ärendena inte är tillräckligt beredda eller att
mycket kompletterande diskussioner och information behövs vid sammanträdena.
Vi lämnar ingen bedömning utan nämnden kan själva reflektera över detta och i
vilken utsträckning sammanträdena känns effektiva.

15

104



1. Granskningen visar att nämnden fastställt internkontrollplan och även följer resultatet
av genomförda kontroller. Nämnden får även täta ekonomiprognoser. Nämnden har
under hela år 2015 prognostiserat ett underskott.

2. Nämnden har tagit del av resultatet av kvalitetsmätningar som genomförts vid några
tillfällen under året. Nämnden fattar inga aktiva beslut utifrån denna information.

3. Nämnden har vid varje sammanträde under året fått information om arbetsmiljön vid
Levinsgården.

4. Nämnden har diskuterat mål 2016 och efter detta fastställt inriktnings- och effektmål
för 2016. Nämnden har även diskuterat mått i form av KKiK (Kommunernas Kvalitet i
Korthet) och i samband med detta uppdragit till förvaltningen att ta fram underlag för
fortsatt diskussion om detta.

5. Nämnden har under granskningsperioden behandlat patientsäkerhetsberättelse för
år 2014 och 2015. Patientsäkerhetsberättelsen ger bla information om avvikelser i
verksamheten.

6. Nämnden har under året reviderat program för våld i nära relationer samt fastställt
aktivitetsplan utifrån den kommunövergripande tillgänglighetsplanen och
programmet för inflyttning och integration.

7. Av årsredovisningen framgår att nämnden under året bedrivit verksamheten med ett
överskott på 0,5 mnkr.

8. Utfall verksamhetsmål: 2 av de 4 målsättningar som utvärderas i årsredovisningen
uppnås. Måluppfyllelsen är därmed 50 %.
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Granskningen visar att nämnden i betydligt högre grad kontrollerar än styr inom
sitt verksamhetsuppdrag. 77 % av nämndens ärenden år 2015 har varit av
kontrollerande art. Ärenden av styrande art är flest inom verksamhetsområdet
”särskilda boenden”. Mycket av uppföljningen är verksamhetsprognoser och
ärenden rörande lokaler för ambulansverksamhet och hälsocentral. Det är även
en hel del ärenden som rör arbetsmiljön på Levinsgården. Vi rekommenderar att
nämnden reflekterar över om relationen mellan nämndens styrning och kontroll är
väl avvägd.
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Granskningen visar att nämnden har färre ärenden per sammanträde än snittet
för kommunens nämnder. Nämnden har även lägre snittid per sammanträde och
även något lägre snittid per ärende jämfört med snittet för kommunens samtliga
nämnder. Detta förhållande kan ha flera orsaker; exempelvis att nämnden är
effektiv under sina sammanträden, har väl förberedda ärenden och är någorlunda
överens och att beslutsfattande därför underlättas. Vi lämnar ingen bedömning
utan nämnden kan själva reflektera över detta och i vilken utsträckning
sammanträdena känns effektiva.
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1. Sammanfattning 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideolo-
gier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning 
och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. 
 
Kommunens uppgift kring detta är att arbeta förebyggande. De rätts-
vårdande myndigheternas uppgifter är att förhindra brott, utreda brott, 
gripa och lagföra brottslingar. 
 
Genom vårt förebyggande arbete kan vi hindra personer att begå 
brottsliga handlingar som skadar och dödar andra eller att individer 
deltar i aktiviteter som innebär risk att skadas eller dödas. 
 
Strömsunds kommuns plan för att värna demokratin mot våldsbeva-
kande extremism har sin utgångspunkt i regeringens skrivelse 
2011/12:44 samt en kommuns skyldigheter för att värna demokratin 
mot våldsbejakande extremism.  
 
Planen syftar till ett långsiktigt förebyggande arbete i samverkan mel-
lan en mängd aktörer och på såväl ett övergripande plan som ett arbete 
på individnivå. Samtliga kommunens invånare är målgrupp för arbetet.  
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2. Inledning 

Det övergripande syftet med handlingsplanen är att värna och stärka 
demokratin och att därmed göra samhället mer motståndskraftigt mot 
våldsbejakande extremism. Detta förutsätter ett långsiktigt arbete för att 
öka den demokratiska medvetenheten och insatser för att förebygga 
uppkomsten av våldsbejakande extremistmiljöer. Myndigheter och re-
levanta samhällsaktörer, särskilt på lokal nivå, måste ha redskap och 
resurser för detta arbete och arbetet kräver en bred förankring i sam-
hället. 

3. Vilka är kommunens skyldigheter? 

Kommunens övergripande skyldigheter i arbetet mot våldsbejakande 
extremism beskrivs i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) 
”Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägen-
heter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller 
landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas 
enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon an-
nan.” Ett kommunalt beslut måste vara knutet till kommunens område 
eller dess invånare för att det ska anses lagligt. 
 

Kommunens ansvar i arbetet mot våldsbejakande extremism beskrivs 
även i Socialtjänstlagen, LVU, Offentlighets- och sekretesslagen samt i 
Skollagen. 

4. Från Regeringens skrivelse 2011/12:44 (handlingsplan 
för att värna demokratin mot våldsbejakande extrem-
ism) 

”Det svenska folkstyret bygger enligt regeringsformens inledande para-
graf på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Det är genom 
tilltron till detta demokratiska system och till respekten för varje indi-
vids lika värde som en bred acceptans för rättssamhället och för resulta-
ten av de fria valen skapas. På grundval av dessa principer kan vi 
forma ett samhälle där alla individer känner sig delaktiga och jämlika. 
 
En förutsättning för en levande och uthållig demokrati är att varje indi-
vid ges möjlighet till inflytande och makt över de beslut som berör den 
egna vardagen. De mänskliga rättigheterna, såsom de uttrycks genom 
Sveriges internationella åtaganden och den svenska lagstiftningen, ska 
respekteras på alla nivåer i samhället. Kunskapen och medvetenheten 
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om demokratins grundläggande värderingar måste vara väl förank-
rade. 
 
Det finns emellertid människor som inte accepterar de grundsatser som 
vårt öppna samhälle vilar på. Individer och grupperingar som anser att 
rättsstaten saknar legitimitet och att det är försvarbart att bryta mot la-
gar och att använda våld för att uppnå samhällsförändringar. Extre-
mistgrupper som agerar i samhällets utkant engagerar i regel enbart ett 
fåtal individer, men då de utövar ett våld som är riktat mot det demo-
kratiska systemets kärna är de en angelägenhet för hela samhället.” 

5. Nationella samordnaren 

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har under 
2014 och 2015 genomfört ett stort antal kommunbesök i landet. Utifrån 
erfarenheter av de diskussioner som förts med företrädare för kommu-
ner, representanter för myndigheter och aktörer i det civila samhället, 
har den nationella samordnaren dragit ett antal slutsatser. En slutsats är 
att arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 
blir mer framgångsrikt när lokal samverkan utgår från någon form av 
strategiskt dokument. En lokal handlingsplan mot våldsbejakande extr-
emism hjälper kommunen och dess anställda att upprätta och konkreti-
sera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. 

6. Nationella myndigheters uppdrag 

Det övergripande syftet med handlingsplanen är att värna och stärka 
demokratin och att därmed göra samhället mer motståndskraftigt mot 
våldsbejakande extremism. Detta förutsätter ett långsiktigt arbete för att 
öka den demokratiska medvetenheten och insatser för att förebygga 
uppkomsten av våldsbejakande extremistmiljöer. Myndigheter och re-
levanta samhällsaktörer, särskilt på lokal nivå, måste ha redskap och 
resurser för detta arbete och arbetet kräver en bred förankring i sam-
hället.  

7. Nationell stödtelefon 

Den nationella stödtelefonen 020-100 200 bemannas vardagar mellan 
09:00-15:00 Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte 
på telefonräkningen. 
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8. Planens målgrupp 

Samtliga kvinnor och män, flickor och pojkar som vistas och bor i 
Strömsunds kommun är målgrupp för denna plan.   
 
Planen inkluderar all form av våldsbejakande extremism, men har fo-
kus på förebyggande arbete, främst gällande barn och unga. 
 
Med våldsbejakande extremism avses personer och/eller grupper som 
brukar våld i syfte att främja sina politiska och/eller religiösa stånd-
punkter. Aktuella grupperingar är:  
 
• Den högerextremistiska vit makt-miljön.  
• Den vänsterextremistiska autonoma miljön.  
• Den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.  

9. Framgångsfaktorer för arbete mot våldsbejakande 
extremism 

I skriften SKL:s Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism besk-
rivs en rad lokala exempel på hur kommuner kan arbeta mot politisk 
och religiös extremism. Strömsunds kommun har valt att fokusera på 
följande framgångsfaktorer: 
 
Samverkan är en viktig beståndsdel för att kunna arbeta demokratistär-
kande på en lokal nivå. Genom att inkludera ett brett spektrum av aktö-
rer som på olika sätt kan bidra och delge information och kunskap, 
skapas ett mer enhetligt och effektivt förebyggande arbete som gynnar 
samhället långsiktigt såväl som vid situationer av en mer akut karaktär. 
Det handlar inte bara om att fördjupa arbetet inom redan befintliga 
strukturer, utan även knyta kontakter med nya aktörer. För att samar-
betet ska kunna fungera, är det betydande att det finns en tydlig an-
svarsfördelning där varje samarbetspartner har en klar bild av dennes 
position och arbete, inte bara i förhållande till övriga samverkanspart-
ners, utan även i relation till samhället generellt/lokalt. 

Lokala analyser ger information kring utvecklingen inom på både ge-
nerell, grupp- och individnivå – en viktig grund för att kunna skapa 
och tillämpa fungerande och effektiva insatser mot våldsbejakande 
extremism.  

Anhöriga som centrala aktörer: kan både hindra och motverka, men 
även behöva stöd. Föräldragrupper är här ett positivt initiativ. 
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Det civila samhället är viktigt: föra en kontinuerlig dialog med ex id-
rottsföreningar, trossamfund och andra ideella organisationer. Samla 
dessa till möte/information och hänvisa vart de kan vända sig i hän-
delse av indikationer. 

Arbeta övergripande och på flera fronter: både främjande, förebyg-
gande och motverkande åtgärder mot våldsbejakande extremism. Att 
fundera kring hur man kan arbeta på dessa olika fronter kontinuerligt – 
vart är vi nu? Är det möjligt att arbeta i alla olika delar eller är det 
främst förebyggande som vi bör börja med?  

Se individerna, inte enbart de ideologier som dessa förespråkar: pre-
ventiva åtgärder som ex samtalskompassen. Vilka åtgärder kan vara 
behövliga för individen ifråga?  

Beakta genusperspektivets betydelse för insatserna: målgruppsan-
passa åtgärderna. Att inte glömma att det även handlar om unga kvin-
nor/flickor som kan vara delaktiga på olika sätt. 

Följ upp det förebyggande arbetet kontinuerligt: följ upp och utvär-
dera för att skapa effektivitet. Vad har vi lärt oss? Lärdomar/utma-
ningar/förändringar…  
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10. Handlingsplan 

.10.1 Giltighetstid 

Planens giltighets tid är 2016-07-01 – 2016-12-31 

.10.2 Inledande struktur för arbetet 

Strömsunds kommuns handlingsplan har fokus på ett förebyggande 
arbete mot våldsbejakande extremism (VBE).  
 
I ett inledande skede görs satsningar på kompetensutveckling och in-
formationsinsatser och det kommande arbetet byggs i största möjliga 
mån upp genom befintliga strukturer.  
 
Genom att sprida kunskap och öppna för en kontinuerlig dialog, kan ett 
brett spektrum av yrkesverksamma inom till exempel skola, fritids- och 
ungdomsverksamhet, hälsovård och föreningar bedriva ett generellt fö-
rebyggande arbete gentemot främst barn och ungdomar. Genom att för-
söka etablera en öppenhet i samhället generellt, finns det större möjlig-
heter till att olika åsikter och infallsvinklar kan framföras.  
 
Kommunchefen utser en lokal kontaktperson mot våldsbevakande extr-
emism och en arbetsgrupp med deltagare som har en bred förankring 
inom verksamheterna. Den lokala kontaktpersonen är sammankal-
lande. Arbetsgruppen möts var tredje månad och rapporterar till Brotts-
förebyggande rådet.  Berörda aktörer och civilsamhället har möjlighet 
att kontakta arbetsgruppen för att exempelvis framföra iakttagelser, 
synpunkter eller ställa frågor.  
 
Idag finns en samverkansgrupp under ledning av kommunens drogfö-
rebyggande samordnare. I gruppen finns representanter för skola, soci-
altjänst och polis. Den befintliga samverkansgruppen föreslås inkludera 
även frågor om våldsbejakande extremism. De centrala aktörerna, 
skola, socialtjänst, polis och drogförebyggande samordnare, får ett tyd-
ligt ansvar kring det förebyggande arbetet. Samverkansgruppen får i 
uppdrag att göra en övergripande kartläggning, en lokal analys, över 
våldsbejakande extremism i kommunen.   
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.10.3 Aktiviteter 

 
Aktivitet 
 

Tid 
 

Ansvarig 
 

Utbildning av kommunens politiker. Sker i 
anslutning till respektive nämndsmöte 

2016 Kontaktperson 
VBE 

Utbildning av kommunens chefer. (Ge-
nomfört vid chefsdag 2 maj, 2016) 

2016 Kontaktperson 
VBE 

Utbildning av nya chefer om VBE genom-
förs i anslutning till introduktionsutbild-
ning. Införs i checklista. 

2016 Kommunchef 

Övergripande lokal analys 2016 Samverkans-
grupp 

Lämpligt informationsmaterial och refe-
renslitteratur tas fram och tillhandahålls 

2016 Kontaktperson 
VBE 

Samtliga chefer lyfter VBE under APT 2016 Chefer 
Samtlig skolpersonal har samtal och dialog 
kring VBE i sina arbetslag 

2016 Chefer 

Resurscentrum Integration (RCI) för in 
VBE i arbetet med föräldragrupper för ny-
anlända.  

2016 Kontaktperson 
VBE/ut-
vecklingsle-
dare RCI 

De kommunala HVB-hemmen för ensam-
kommande barn lyfter in VBE som en obli-
gatorisk fråga att föra samtal kring med de 
boende barnen 

2016 Chefer 

Information till anställda på intranätet 2016 Webredaktör 
Information på kommunens hemsida an-
gående VBE, inklusive kontaktuppgifter 
till den nationella stödtelefonen.  

2016 Webredaktör 

Utveckla plan, struktur och rutin för breda 
och tydliga insatser som riktar sig mot den 
enskilde individen med riskbeteende. En 
åtgärdsmatris tas fram.  

2016 Kontaktperson 
VBE och ar-
betsgrupp 
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.10.4 Rapportering av incidenter som kan kopplas till våldsbe-

jakande extremism eller oro kopplat till våldsbejakande extr-
emism 

Kommunen ska arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. 
En förutsättning är att incidenter som kan kopplas till våldsbejakande 
extremism eller oro kopplat till våldsbejakande extremism uppmärk-
sammas, dokumenteras och rapporteras. Exempel på detta kan vara: 

• Flygblad 
• Klotter 
• Spridande av symboler 
• Mötesverksamhet 
• Uttalanden 

Rapporter sänds till säkerhetssamordnaren och/eller till lokal kontakt-
person mot våldsbejakande extremism.  

.10.5 Uppföljning och revidering 

Lokal kontaktperson för demokrati mot våldsbejakande extremism med 
stöd av arbetsgruppen ansvarar för att arbetet utvärderas och hand-
lingsplanen revideras inför kommande år. Samverkansstrukturer och 
ansvarsfördelning ses över och utvecklas.  
 
Uppföljning av arbetet mot våldsbejakande extremism sker årligen till-
kommunstyrelsen. 
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11. Bilaga – kommunens skyldigheter utifrån lagstiftning 

Kommunens skyldigheter i arbetet mot våldsbejakande extremism be-
skrivs i: 
• Den allmänna kompetensen, 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) 

”Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägen-
heter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller 
landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas 
enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon an-
nan.” Ett kommunalt beslut måste vara knutet till kommunens område 
eller dess invånare för att det ska anses lagligt. 
• Socialtjänstlagen (2001:453) 

o Socialtjänstens mål är (1 kap. 1 § SoL) att på demokratins och 
solidaritetens grund främja människors  

 ekonomiska och sociala trygghet  

 jämlikhet i levnadsvillkor 

 tagande i samhällslivet för dem som visats i kommu-
nen 

o Med hänsyn till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation ska socialtjänsten inriktas på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser. 

o Ramlag med frihet vid val av tillvägagångssätt att hjälpa en 
klient. 

o Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske efter ansökan och 
efter en individuell bedömning av sökandes behov. 

o Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att enskilda får det 
stöd och den hjälp som de behöver utan inskränkning av 
andra huvudmäns ansvar (2 kap. 1 § SoL). 

o Uppsökande verksamhet (3 kap. 4 § SoL). 

o Orosanmälan (14 kap. 1 § SoL) 

o Anhörigstöd i socialtjänstens mening innebär 

 stöd för att underlätta för de personer som vårdar när-
stående som är  långvarigt sjuk eller äldre eller har ett 
funktionshinder. Alltså underlätta för dem som vårdar 
en närstående. 
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o Särskilda bestämmelser för vissa grupper, exempelvis brotts-

offer. 

 De som utsatts och dennes närstående ska få hjälp och 
stöd. 

 Inget liknande stöd för dem som begått själva brottet 
om inte personen av andra skäl behöver socialtjänstens 
stöd. 

• LVU (1990:52) 

o Omhändertagande på grund av riskbeteende, 3 § LVU. 

o Riskbeteendet ska ha förevarit i Sverige. 

o Påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas 
och att den vård som behövs för att förebygga eller reparera 
skadan inte kan ges frivilligt. 

o Hälsa är både fysisk och psykisk hälsa. 

o Brottslig verksamhet kan innebära att LVU är tillämplig. 

o Socialt nedbrytande beteende kan vara att den unge begått ett 
eller ett par allvarliga brott utan att det kan betraktas som 
brottslig verksamhet. 

• Offentlighets- och sekretesslagen (1990:52) 

o Socialtjänst - stark sekretess – sekretess huvudregel. 

o Uppgift kan lämnas till Polismyndigheten om den rör en per-
son under 21 år om 

 man befarar brottslig verksamhet  

 och man härigenom kan förhindra denna 

 och det inte annars är olämpligt (10 kap. 18 a § OSL). 

o Uppgift till kan lämnas till åklagarmyndighet, Polismyndig-
heten, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som 
har till uppgift att ingripa mot brottet endast om misstanken 
angår 

 brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff 
än fängelse i ett år, 

 försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare 
straff än fängelser i två år, eller 
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 försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindri-

gare straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat 
försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom 
som avses i 1 kap. 3 smittskyddslagen (2004:168) (10 
kap. 23 § OSL). 

o Uppgift kan lämnas till Polismyndighet vid omedelbart poli-
siärt ingripande av någon under 18 år 

 vid förhållanden som innebär överhängande och all-
varlig risk för den unges hälsa eller utveckling, eller 

 om den unge påträffas när han eller hon begår brott (10 
kap. 20 § OSL). 

o Skolan - mildare sekretess – offentlighet huvudregel. 

o Vid orosanmälan till socialtjänsten kan skolan ”säga allt”. 

o Hälso- och sjukvården kan lämna uppgifter till socialtjänsten 
och vice versa om det behövs för att ge den enskilde nödvän-
dig vård, behandling eller annat stöd och denne  

 inte fyllt 18 år, 

 fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga 
lösningsmedel, eller 

 vårdas med stöd av lagen om (1991:1128) psykisk 
tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk 
vård. 

Gäller även uppgift om en gravid person eller närstående till 
denne, om uppgiften behövs för en nödvändig insats till skydd för 
det väntade barnet (25 kap. 12 § OSL). 

• Skollagen 

o Värdegrunden, de värden som ska förmedlas är 

o människolivets okränkbarhet 

o individens frihet och integritet 

o alla människors lika värde 

o jämställdhet mellan könen 

o solidaritet mellan människor 
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12.  Bilaga – symboler och länkar 

Symboler 
 Antifascistisk Front (AFA) 

 
Antifascistisk aktion (AFA) är ett svenskt autonomt 
nätverk, bildat 1993, som en del av det internation-
ella nätverket Antifascistisk aktion.  
 
Nätverket består av militanta antifacister som har 
sin ideologiska grund i olika former av socialism. 
AFA:s övergripande mål är att genom en revolution 
avskaffa den nuvarande samhällsordningen till för-
mån för ett statslöst och klasslöst samhälle. 
 
Nätverket bekämpar organisationer och personer 
inom den nationella rörelsen, men även myndig-
heter, företag och förtroendevalda politiker som de 
anser bidrar till att upprätthålla den nuvarande 
samhällsordningen som AFA ser som förtryckande. 

  
 Free Joel 

 
Joel avser vänsterextremisten Joel Bjurströmer Alm-
gren som knivhögg en nazist i ryggen i samband 
med våldsamheterna i Kärrtorp i december 2013 och 
dömdes till fängelse i 6,5 år 
 
Bjurströmer var också en av de ledande i Revolut-
ionära fronten som avvecklade sig hösten 2015 

 

Free Joel 
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Nordiska motståndsrörelsen – Sverige, Nordfront 
 
Tyrrunan, efter den fornnodiska guden Tyr, står för 
kamp och seger. Runan användes av Hitlers nazister 
och har efter andra världskriget fortsatt att använ-
das av några av de mest militanta nazistiska organi-
sationerna. I Sverige hittar man tyrrunan i Svenska 
motståndsrörelsens logotyp. 

 

Nordiska motståndsrörelsen – Sverige, Nordfront 
 

  

 

IS/Daesh 
Daeshs vanligast förekommande symbol, tillika 
flagga. Överst i flaggan finns shahada, den mus-
limska trosbekännelsen: ”Det finns ingen Gud utom 
Allah, Mohammed är Guds budbärare”. Cirkeln 
med texten är en kopia av profeten Mohammeds si-
gill, med orden ”Gud”, ”Profet” och ”Muhammed”. 
Flaggans svarta bakgrund symboliserar profeten 
Mohammeds krigsflagga, som var helt svart. 
 
Daesh har dock inte skapat flaggan och var inte 
först med att använda den som symbol. Först var al-
Qaida i Irak och al-Shabaab i Somalia 2006.  
 
Även Boko Haram i Nigeria använder flaggan. 
Ibland sägs att flaggan inte har med extremism att 
göra, utan islam. Den innehåller också komponenter 
knutna till islam som i sig inte är liktydiga med extr-
emism, men designen på flaggan är ny och den an-
vänds uteslutande av jihadistiska grupper som be-
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driver en militant kamp. Enligt experter symbolise-
rar flaggan bland annat jihad och kampen för kalifa-
tet. Att den muslimska trosbekännelsen finns med 
är också ett sätt för de här terrorgrupperna att för-
söka göra flaggan helig för muslimer. 

Jahbat al-Nusrah 

Jabhat al-Nusrahs vanligast förekommande sym-
bol, tillika flagga. Överst i flaggan finns shahada, 
den muslimska trosbekännelsen: ”Det finns ingen 
Gud utom Allah, Mohammed är Guds budbärare”. 
Under shahadan står texten Jabhat al-Nusrah. 
Det islamistiska partiet Hizb ut-Tahrir har en lik-
nande flagga med trosbekännelsen i vitt på svart 
bakgrund, men utan sitt namn under. 

Länkar 
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism 
http://www.samordnarenmotextremism.se/ 

Stiftelsen Expo 
http://expo.se/ 

Cats – Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier 
https://www.fhs.se/sv/forskning/centrumbildningar-och-forsknings-
program/cats/om-cats/ 

Nationell stödtelefon om våldsbejakande extremism 
http://www.redcross.se/kontakt/valdsbejakande-extremism/ 

Regeringens åtgärder mot terrorism och arbetet mot våldsbejakande 
terrorism 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-strategi-mot-
terrorism-och-arbete-mot-valdsbejakande-extremism/ 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 2 
Datum 
2016-06-13 

Förvaltning 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Holmquist 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Regional processledare - Teknikcollege Hälsingland  

Collegeverksamheterna har till syfte att utveckla samverkan mellan ar-
betsgivare/näringsliv och utbildning för att säkerställa kompetens både 
på kort och på lång sikt. Verksamheterna möjliggör för arbetsgivare/nä-
ringsliv att via tät dialog påverka befintligt utbildningsutbud och kvali-
tetssäkra utbildningarna.  
 
För att säkerställa drift, samordning och utveckling av Teknikcollege be-
hövs en processledarfunktion. Den är också ett krav för att få vara en cer-
tifierad region inom Teknikcollege. Processledarens uppgift är att sam-
ordna och utveckla verksamheterna utifrån regionala och lokala mål. 
 
Hösten 2008 blev Hjalmar Strömerskolan certifierad Teknikcollegeskola i 
Region Mitt. När Region Mitt avvecklades återcertifierades Hjalmar Strö-
merskolan som en del av Region Hälsingland.   
 
Styrgruppen för projektet College Gävleborg, de regionala styrgrupperna 
inom Teknikcollege Hälsingland och Teknikcollege Gästrikland har i en 
skrivelse till Strömsunds kommun lämnat ett förslag som innebär att en 
gemensam processledartjänst på 100 % inrättas för Teknikcollege Gäst-
rikland och Teknikcollege Hälsingland. Den presenterade årsbudgeten för 
en gemensam processledare omfattar totalt 1 076 600 kr, varav 563 300 kr 
för Teknikcollege Hälsingland.  
 
I skrivelsen föreslås att tjänsten finansieras genom en årlig avgift på 
20 000 kr för samtliga aktörer och därtill en avgift som fördelas mellan 
kommunerna utifrån befolkningsmängd.  
 
För Region Hälsinglands kommuner föreslås följande årliga kostnad; 
 
Kommun Grundavgift Avgift utifrån be-

folkningsmängd 
Total avgift 

Bollnäs   20 000 kr   79 807 kr   99 807 kr 
Hudiksvall   20 000 kr 110 967 kr 130 967 kr 
Ljusdal   20 000 kr   57 114 kr   77 114 kr 
Nordanstig   20 000 kr   28 546 kr   48 546 kr 
Ovanåker   20 000 kr   34 507 kr   54 507 kr 
Söderhamn   20 000 kr   77 067 kr   97 067 kr 
Strömsund   20 000 kr   35 292 kr   55 292 kr 
Totalt 140 000 kr 423 300 kr 563 300 kr 
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TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 2 
Datum 
2016-06-13 

Förvaltning 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Karin Holmquist 

Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsen 

 
Beslutet skickas till 

Teknikcollege Hälsingland 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Hjalmar Strömerskolan 
 
Förslag till beslut och motivering 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen föreslår att  
 

1. En gemensam processledartjänst för Teknikcollege Hälsingland in-
rättas. 

2. Strömsunds kommun betalar en årlig avgift om 55 292 kr för pro-
cessledartjänsten. 

 
 
Bilagor 

Bilaga 1: Hållbar drift av College-koncepten i länet 
Bilaga 2: Tjänsteskrivelse Processledartjänst Teknikcollege  
 
 

 

Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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Tjänsteskrivelse 
 

 Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sida 
     1 (3) 

 

 

 
     
     

 

[Processledartjänst Teknikcollege] 
 

Förslag till beslut 
Styrgruppen för projektet College Gävleborg, de regionala styrgrupperna inom 
Teknikcollege Hälsingland och Teknikcollege Gästrikland förordar att  

1. En gemensam processledarfunktion för Teknikcollege Gästrikland och 
Teknikcollege Hälsingland på 100 % finansieras dels via en årlig avgift 
för samtliga aktörer, därutöver via offentliga medel fördelat mellan 
kommunerna, utifrån befolkningsmängd, enligt uppställning se bilaga 1, 
Förslag framtida finansiering processledarfunktioner (i bilagan finns 
även finansieringsförslag för processledartjänst för Vård- och omsorgs 
college samt en sammanställning av båda tjänsterna per kommun).  

För kommuner ingående i Teknikcollege innebär det per år: 

Kommun Per år 
Bollnäs 99 807 
Gävle 248 582 
Hofors 41 796 
Hudiksvall 130 967 
Ljusdal 77 114 
Nordanstig 48 546 
Ockelbo 33 550 
Ovanåker 54 507 
Sandviken 108 059 
Söderhamn 97 067 
Älvkarleby 41 313 
Strömsund  55 292 
Privata avg 40000 

SA: 1 076 600 
 

2. Att annonsering av tjänsterna kan ske i början av sommaren, även om 
inte alla detaljer är klara. 

 

 
 
Nämnd/Styrelse/Kommunfullmäktige 
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 Tjänsteskrivelse 
  
    Datum Sida 
    Klicka här för att 

ange text. 
2 (3) 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivet, både det offentliga och privata måste vara konkurrenskraftigt för att 
möjliggöra tillväxt och hållbar utveckling. En avgörande komponent för tillväxt 
är tillgång till rätt kompetens. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till 
svensk sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta medarbetare. College-
verksamheterna har till syfte att utveckla samverkan mellan 
arbetsgivare/näringsliv och utbildning för att kort-och långsiktigt säkerställa 
kompetens. Collegeverksamheterna möjliggör för arbetsgivare/näringsliv att via 
tät dialog påverka befintligt utbildningsutbud, liksom kvalitetssäkra 
utbildningarna, dess utveckling och samarbetsformer i syfte att öka 
antagningsbarhet till högre studier liksom anställningsbarhet. 

 
För att säkerställa drift, samordning och utveckling av College-verksamheterna 
behövs processledarfunktioner. En processledarfunktion är också ett krav för att 
få vara en certifierad region inom Teknikcollege.  Processledaren har till uppgift 
att samordna och utveckla verksamheterna, att likna en organisatorisk 
utveckling, utifrån regionala och lokala mål.  
Genom beviljade medel från Region Gävleborg (projekt College Gävleborg), för 
perioden 1 oktober 2013 – 30 september 2016, erhåller arbetsgivarna idag medel 
motsvarande 50 % per college. Gävle, Hofors och Sandvikens kommun skjuter 
till ytterligare 50 % för att möjliggöra en 100 % tjänst för Teknikcollege 
Gästrikland fram till projektslut. Teknikcollege Hälsingland och Vård- och 
omsorgscollege Gävleborg delar på en helt projektfinansierad processledartjänst 
100 %. 
De två processledarna är idag projektanställda av Sandvikens kommun resp. 
Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening och anställningen upphör den 30 
september 2016 oavsett om finansieringsfrågan är löst eller ej.   

Ärendet 
 
Tidigare erfarenhet från collegeverksamheterna visar att när det inte finns 
processledare på plats minskar samverkan eller så avstannar arbetet helt.  
Gävleborg befinner sig i en situation med hög arbetslöshet samtidigt som 
företag i trakten vittnar om svårigheter att få tag i rätt kompetens. Det blir allt 
viktigare att skapa attraktiva utbildningar med nischade karriärvägar för att höja 
kompetens och status, vilket kräver ett ökat regionalt samarbete. 
Gymnasieutbildningar har lagts ner i regionen och behovet av att samverka 
kring utbildningsfrågor mellan kommuner/företag och utbildningsanordnare är 
stort. Diplomeringen inom Collegen är ett sätt att öka kvalitet och status och 
erbjuder en naturlig samverkan, men det förutsätter att någon håller ihop och 
driver arbetet framåt, vilket är processledarens uppgift.  
 
Projektet College Gävleborg har tydligt identifierat att college bör kunna spela 
en central roll i länets framtida strategiska utveckling. Collegekonceptet vill 
bidra till att hitta lösningar på de utmaningar regionen står inför. I projektet har 
det diskuterats hur finansieringen av processledartjänsterna bör fördelas mellan 
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 Tjänsteskrivelse 
  
    Datum Sida 
    Klicka här för att 

ange text. 
3 (3) 

 
 
arbetsgivarna, privata aktörer och utbildarna, förslaget är förankrat hos 
skolledare och socialchefer.  
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Förslag framtida finansiering processledarfunktioner 
Bilaga 2: Hållbar drift av College-koncepten i länet  
 

Protokollsutdrag skickas till 
Per.brykt@sandvik.com   
Maria.Svensson@senseair.se 
per.iversen@hudiksvall.se  
Eva.simonsson@edu.sandviken.se   
inger.norman@edu.sandviken.se   
ingela.rauhala@hudiksvall.se 
johan.rasmussen@hufb.se 
malin.rutstrom@nordanstig.se 
Kalle.Wahlstrom@gavle.se 
kent.bogren@regiongavleborg.se 
Jeanette.asplund@sandviken.se  
ann-kristin.forsberg@ljusdal.se 
majlisperssongladh@hutb.se 
 

Underskrifter 
 

 

[Ansvarig chef] 
 

 [Ansvarig tjänsteman]  
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Hållbar drift av College-koncepten i länet   2016-04-20 
En region, två landskap och tre College 

 
Inledning – tillgång till rätt kompetens är avgörande 
Arbetslivet, både det offentliga och privata måste vara konkurrenskraftigt för att möjliggöra tillväxt och hållbar 
utveckling. En avgörande komponent för tillväxt är tillgång till rätt kompetens. För att industrin ska kunna 
fortsätta bidra till svensk sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta medarbetare. Det ökade antalet 
äldre kommer leda till ökat behov av duktig personal för att kunna erbjuda kvalitativ vård och omsorg. College-
verksamheterna har till syfte att utveckla samverkan mellan arbetsgivare/näringsliv och utbildning för att kort- 
och långsiktigt säkerställa kompetens för de olika verksamheterna. College-verksamheterna möjliggör för 
arbetsgivare/näringsliv att via tät dialog påverka befintligt utbildningsutbud, liksom kvalitetssäkra 
utbildningarna, dess utveckling och samarbetsformer i syfte att öka antagningsbarhet till högre studier liksom 
anställningsbarhet. Koncepten ägs av privata och offentliga arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i 
Sverige. Idag är Teknikcollege Sveriges största samverkansplattform för frågor som rör kompetensförsörjning 
inom industrin. 
 
College-verksamheterna i länet 
Sedan 2010 finns tre olika s.k. College-verksamheter etablerade i länet: 

 Teknikcollege Gästrikland (TCG)  

 Teknikcollege Hälsingland (TCH) (sedan 2015 ingår även Strömsund i Teknikcollege Hälsingland) 

 Vård- och omsorgscollege Gävleborg (VOC) 
 
De olika College-verksamheterna är tre stora regionala nätverk/kluster där arbetsgivare/näringsliv samverkar 
med utbildningsaktörer från gymnasial till eftergymnasial nivå med aktörer som Yrkeshögskolan, Högskolan i 
Gävle, Mittuniversitetet, Arbetsförmedling och Region Gävleborg.  
 
För Teknikcollege samverkar i dagsläget ca 150 företag i länet med samtliga offentliga utbildningsanordnare 
inom teknik- och industri på gymnasial nivå, Göranssonska skolan i Sandviken och Yrkesgymnasiet i Gävle. 
Totalt omfattas nära 1 200 studerande på gymnasial nivå. 
 
För Vård- och omsorgscollege samverkar samtliga offentliga arbetsgivare i Gävleborg samt Älvkarleby och 
Region Gävleborg (f d Landstinget) tillsammans med samtliga offentliga utbildningsanordnare på gymnasial 
nivå för ungdomar och vuxna. Privata utbildningsaktörer och arbetsgivare samverkar även i Gävle och Bollnäs.  
 
Processledarfunktioner 
För att säkerställa drift, samordning och utveckling av College-verksamheterna behövs processledarfunktioner. 
En processledarfunktion är också ett krav för att få vara en certifierad region inom Teknikcollege.  
Processledaren har till uppgift att samordna och utveckla verksamheterna, att likna en organisatorisk 
utveckling, utifrån regionala och lokala mål. Tidigare erfarenhet från collegeverksamheterna visar att när det 
inte finns processledare på plats minskar samverkan eller så avstannar arbetet.  
 
I dagsläget finns en regional processledare för Teknikcollege Gästrikland (100 %) samt en gemensam 
processledare (100 %). för Teknikcollege Hälsingland samt Vård- och omsorgscollege Gävleborg. För närvarande 
är dessa två processledare anställda av Sandvikens kommun resp. Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening. 
Genom beviljade medel från Region Gävleborg (projekt College Gävleborg), för perioden 1 oktober 2013 – 30 
september 2016, erhåller arbetsgivarna medel för dessa processledare. Ett av målen för projekt College 
Gävleborg är att framåt identifiera en hållbar modell för processledarfunktionerna utifrån finansiering och 
organisatorisk tillhörighet. Processledarna är idag projektanställda och anställningen upphör den 30 september 
2016 om inte organisation- och finansieringsfrågan är löst innan dess.  
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Historik:  
 

  
 
 
 

Historik finansiering av processledarfunktioner 
 
En kartläggning har gjorts för övriga regioner i Sverige som arbetar med Teknik- och Vård- och omsorgscollege. 
Den visar att tjänsterna (både för teknik- och vård- och omsorgsbranschen) finansieras i störst utsträckning 
genom offentliga medel och oftast genom procentuell fördelning mellan kommunerna samt ett 
Regionförbund/Regionkommun, utifrån kommunernas storlek (invånarantal).  

  
Kopplingen Kompetensforum Gävleborg  
Collegeverksamheten utgör en del i Kompetensforum Gävleborgs i arbetet att möjliggöra, det av regeringen 
ålagda uppdrag, att ansvara för samordning av kompetensförsörjningsfrågorna i regionen. Målet att säkerställa 
framtida kompetensförsörjning inte minst inom Teknik och Vård/omsorgsområdena sker genom övergripande 
strategiskt och operativt arbete tillsammans med College och andra aktörer. Kompetensforum Gävleborg 
ansvarar för kompetenskartläggningar samt kommunikation angående dessa. Det betyder att bl.a. 
kompetensbehovsinventering görs av Region Gävleborg och att de håller alla College uppdaterade på både 
behov och utbildningsmöjligheter. Det är viktigt att collegeverksamheterna samverkar tillsammans med 
Kompetensforum Gävleborg för bästa möjliga resultat av kompetensförsörjning inom Gävleborg.  
 
Finansieringslösningen 
Projektet har tydligt identifierat att college bör kunna spela en central roll i länets framtida strategiska 
utveckling. Länets utmaningar är stora vad gäller kompetensförsörjning, men en hög arbetslöshet 
Collegekonceptet vill bidra till att hitta lösningar på dessa utmaningar. I projektet har det diskuterats hur 
finansieringen av processledartjänsterna bör fördelas mellan arbetsgivarna och utbildarna. Vår slutsats är att 
verksamheten är strategisk så viktig att den borde ligga på kommunövergripande nivå, för att sedan där hos 
varje huvudman fatta beslut om kostnadsfördelningen på olika förvaltningar. 
 
Totalt finansieringsbehov per huvudman VO-College + Teknikcollege: 
Detaljer se bilaga1. Förslag framtida finansiering processledarfunktioner 
 
Organisationsstruktur VO-College: 

 
 
 
 

Certifiering  

3 år  

Certifiering  

5 år  

Certifiering 

 5 år 

Regional 
styrgrupp 

 VO-College 

Lokal styrgrupp 
Hofors-

Sandviken 

Lokal styrgrupp 
Gävle-Ockelbo-

Älvkarleby 

Lokal styrgrupp 
Bollnäs-

Ovanåker 

Lokal styrgrupp 
Hudiksvall -
Nordanstig 

Lokal styrgrupp 
Ljusdal 

Lokal styrgrupp 
Söderhamn 

Processledare 
100% 

Uppstart 
2010/2011 

Extern återgranskning 
2014VOC, TCH 
                           2015 TCG 

Extern återgranskning 
2019VOC, TCH 
                           2020 TCG 

2009-2012 
Processledar-

funktion i 
projektform 

2012-2013 
Processledar-

funktion i 
projektform 

 

2013—2016 
Processledar-

funktion i 
projektform 

 

1 oktober 2016 => 
Processledarfunktion ordinarie verksamhet 
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Organisationsstruktur Teknikcollegealternativ 
 
Teknikcollege gemensam processledare (50%+50%) 100% 
 

 
 

  Voc Tc SA: 

Bollnäs 64 529 99 807 164 336 

Gävle 185 915 248 582 434 497 

Hofors 35 820 41 796 77 616 

Hudiksvall 81 915 130 967 212 882 

Ljusdal 51 867 77 114 128 981 

Nordanstig 35 928 48 546 84 474 

Ockelbo 29 836 33 550 63 386 

Ovanåker 39 254 54 507 93 761 

Sandviken 83 917 108 059 191 975 

Söderhamn 63 000 97 067 160 067 

Älvkarleby 35 470 41 313 76 783 

Strömsund    55 292 55 292 

Regionen 289 150   289 150 

Privata avg 80 000 40000 
 SA: 1 076 600 1 076 600 
  

För detaljer se Bilaga 1, Förslag framtida finansiering processledarfunktioner 
 
Arbetsbeskrivning  
Processledarna 

 Representera den egna regionen samt vara kontaktperson för: 
o det nationella kansliet 
o föreningar och ägare samt 
o övriga regioner 

 Samordna och arbeta operativt med förvaltning och utveckling av collegeverksamheterna, initiera och 
verka för regionala och nationella utvecklingsaktiviteter inom konceptet  

 Långsiktigt strategiarbete för att säkerställa framtida kompetens inom specifikt Teknik och Vård- och 
omsorgsområdet  

 koordinera: 
o  regionala och lokala nätverk 
o regionalt arbets- och samverkansgrupper 

 Koordinera och förankra collegearbetet till politiker, tjänstemän, företag, rektorer, lärare och andra 
intressenter. 

 Bistå i ansöknings- och granskningsprocessen 

 Verka och arbeta för regionalt uppsatta utvecklingsområden tillsammans med styrgrupper och 
regional samordnare. 

 Arbeta operativt med marknadsföring och kommunikation 
o Administrera webbsidor 
o Skriva nyheter och nyhetsbrev 
o Ansvara för och administrera databaser (ex TC-portalen) 
o Skriva pressmeddelanden 
o Ansvara för framtaganade/uppdatering/beställning av informationsmaterial 
o Arbeta med mässor/events  

 Administrera och sköta regional dokumentation 
o Verksamhetsberättelser, rapporter, självskattningar, mätningar osv 
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 Samordning av kvalitetssäkring av verksamheten med uppföljning och utveckling och mål, tids och 
handlingsplaner. 

 Samordna och dokumentera regionala styrgruppsmöten 

 Stödja respektive lokalt college 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt att det även finns privata utbildningsanordnare inom koncepten förordar 
Styrgruppen för projektet College Gävleborg, de regionala styrgrupperna inom Teknikcollege Hälsingland, 
Teknikcollege Gästrikland och Vård- och omsorgscollege Gävleborg att processledarfunktioner för College-
koncepten finansieras dels via en årlig avgift för samtliga aktörer, därutöver via offentliga medel fördelat 
mellan kommunerna, utifrån befolkningsmängd, för Vård- och omsorgscollege även tillsammans med Region 
Gävleborg, enligt uppställning se bilaga 1, Förslag framtida finansiering processledarfunktioner.  

 
Styrgruppen för projektet College Gävleborg 

bestående av representanter från Kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun, Utbildning Gävle, Hälsingeutbildning 
ekonomisk förening, Ländledning Välfärd, samt adjungerad deltagande från Kompetensforum på Region Gävleborg. 

 

Arbetsgruppen för projektet College Gävleborg 
bestående av processledarna och ordföranden i Teknikcollege Gästrikland, i Teknikcollege Hälsingland, viceordförande Vård- 

och omsorgscollege Gävleborg, samt skolformschef Gymnasiet Sandviken.  

 
Mer information om collegekoncepten finns på: 
https://www.vo-college.se/ 
http://www.teknikcollege.se/  
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