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Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner 

Ärendebeskrivning 

Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, 

Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds kommun 

har inom ramen för dåvarande Regionförbundets verksamhet diskuterat samverkan 

mellan kommunerna för att möta framtidens utmaningar i verksamheterna genom 

att effektivisera verksamheterna med hjälp av moderna verksamhets- och 

administrativa system, öka tillgången på kompetens samt minska kostnaderna.  

Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningsförbund har också deltagit i 

diskussionerna. 

 

Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen har också under en tid diskuterat 

samverkan utifrån samma syfte. Diskussionerna har lett till att en förstudie tagits 

fram och med den som underlag har kommunerna och regionen ingått en 

avsiktsförklaring för att delta i ett projekt för att ta fram underlag för olika 

samarbetsområden. Projektet och tidigare utredningar har identifierat olika 

samarbetsområden och former för samarbetet.  

 

Diskussionerna har lett till att en gemensam nämnd har inrättats mellan Region 

Jämtland Härjedalen och Åre kommun för IT-drift och stöd den 1 december 2016. 

Nämndens uppgift är att leverera definierad ändamålsenlig IT-infrastruktur för att 

samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar i IT-verksamheten och att 

leverera nödvändiga driftstjänster.  

 

Projektet och diskussionerna har nu lett till att kommunerna, Jämtlands 

Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningsförbund och Region Jämtland Härjedalen 

vill utöka samverkan i gemensam nämnd. Ett förslag till avtal och reglemente för en 

gemensam nämnd församverkan inom drift och service, utveckling samt 

specialistfunktioner har tagits fram.  

 

Den befintliga nämnden för IT-drift och stöd bör kunna användas för samverkan. 

Avtalet och reglementet för nämnden bör därför ändras i enlighet med det nu 

framtagna förslaget till samarbetsavtal och reglemente. 
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Regionens samverkansråd behandlade förslag till samarbetsavtal, reglemente och 

budget vid sitt sammanträde den 21 augusti. Rådet önskade då ett förtydligande 

kring vad basfinansieringen innehåller samt efterlyste exempel på 

fördelningsnycklar för övriga kostnader. Frågan har även lyfts vid 

kommunchefsmötet den 31 augusti. 

 

Utifrån ovanstående önskemål har budgetförslaget kompletterats.  

Regiondirektörens förslag 

1. Regionens samverkansråd rekommenderar Region Jämtland Härjedalen och 

Åre kommun att besluta: 

 

a, Avtalet och reglementet för den gemensamma nämnden för IT-drift och stöd 

ändras i enlighet med förslaget till avtal och reglemente för den gemensamma 

nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 

specialistfunktioner. 

 

b, Nämnden utökas med Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens 

kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, 

Östersunds kommun, Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands 

Räddningsförbund. 

 

c, Ändringen gäller från och med den 1 januari 2018.  

 

2. Regionens samverkansråd rekommenderar Bergs kommun, Bräcke kommun, 

Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds 

kommun, Östersunds kommun, Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands 

Räddningsförbund att besluta: 

 

a, XX kommun (Välj den kommun som är aktuell) ansluter sig från och med 

den 1 januari 2018 till den gemensamma nämnden för samverkan inom drift 

och service, utveckling samt specialistfunktioner som finns mellan Region 

Jämtland Härjedalen och Åre kommun.   

 

b, Upprättat förslag till samarbetsavtal för och reglemente den gemensamma 

nämnden antas. 

 

c, Xx kommuns/förbunds bidrag till den gemensamma nämndens kostnader 

fastställs i budgeten för 2018-2019. 
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d, En ledamot och en ersättare väljs till den gemensamma nämnden samverkan 

inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner för perioden den 1 

januari 2018 till och med den 31 december 2018. 

Utdrag till 

Region Jämtland Härjedalen   

Bergs kommun 

Bräcke kommun 

Härjedalens kommun 

Krokoms kommun  

Ragunda kommun 

Strömsunds kommun 

Åre kommun 

Östersunds kommun  

Jämtlands Gymnasieförbund  

Jämtlands Räddningsförbund  

 


