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SAMARBETSÖVERENSKOMMELSE
om gemensam nämnd
för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner.
1. Parter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Region Jämtland Härjedalen
Bergs kommun,
Krokoms kommun,
Ragunda kommun,
Strömsunds kommun,
Åre kommun,
Östersunds kommun, (nedan benämnda samverkande parter).

Mellan samverkande parter har träffats följande överenskommelse om samverkan i en
gemensam nämnd enligt 3 kap 3 a-c § § kommunallagen (1991:900) i fråga om samverkan
inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner.

2. Bakgrund
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.
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. Detta avtal om gemensam
nämnd är ett led i den fortsatta utvecklingen av samverkan.

3. Ändamål
Den gemensamma nämndens uppgift är att för de samverkande parterna utföra sådana
särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser
samt specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter för vilka uppdrag
lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat
genom särskilt beslut.
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4. Värdkommun
Den gemensamma nämnden tillsätts av Region Jämtland Härjedalen och ingår i dess
organisation.
Region Jämtland Härjedalen ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut
samt ombesörja nämndens administration och ansvara för dess handlingar.

5. Mandatperiod
Mandatperioden för den gemensamma nämnden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året
efter det år då val till fullmäktige har skett i hela landet.
När val av ledamöter och ersättare i nämnden sker första gången ska det avse tiden från och
med tidpunkten de valts till utgången av år 2018.
Nämndens verksamhet ska dock upphöra under löpande mandatperiod, om parternas
överenskommelse upphör att gälla före periodens utgång.

6. Antal ledamöter och ersättare i nämnden
Den gemensamma nämnden ska ha sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. Vardera
samverkande parten utser en ledamot och en ersättare.
Av kommunallagen följer att Region Jämtland Härjedalen utser ordförande och vice
ordförande bland nämndens ledamöter.

7. Närvarorätt vid nämndens sammanträden
Samverkande parter är eniga om att nämnden ska ge en tjänsteman från var och en av de
samverkande parterna rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna men inte i besluten.

8. Budget och bidrag till nämndens verksamhet
Region Jämtland Härjedalen fastställer budget för den gemensamma nämnden efter samråd
med övriga samverkande parter. Förslaget till budget för den gemensamma nämnden ska
lämnas till de samverkande parterna i god tid före budgetens slutliga behandling.
Varje samverkande part ansvarar själv för samtliga kostnader för de förtroendevalda i den
gemensamma nämnden som parten utsett, enligt partens arvodesregler.
Nämndens kostnader för verksamhet och administration ska fördelas mellan parterna enligt
följande:
De samverkande parterna ska lämna ett årligt bidrag till nämndens verksamhet med belopp
som motsvarar administrativa, allmänna eller övergripande kostnader som föranleds av
nämndens verksamhet. Bidraget ska betalas av de samverkande parterna i lika delar och
betalas i förskott baserat på nämndens budget. Betalning av bidraget ska ske i januari månad
varje år.
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Kostnader som är direkt hänförliga till särskilt uppdrag ska belasta de samverkande parter
som lämnat uppdraget enligt den fördelningsnyckel som dessa parter kommer överens om.
Den principiella utgångspunkten för parternas fördelningsnyckel bör vara att kostnaderna
fördelas mellan de samverkande parterna i proportion till vilken nytta de har av tjänsten.
Bidrag för särskilda uppdrag ska betalas på det sätt som Region Jämtland Härjedalen och
samverkande parter kommer överens om i varje enskilt fall.
Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år.
Nämnden har själv rätt att besluta om förändringar av betalningsperioder.

9. Personal och äganderätt till egendom
Den verksamhet som ska bedrivas till följd av nämndens beslut ska utföras av Region
Jämtland Härjedalen om inte nämnden beslutar att någon annan samverkande part ska utföra
den. För verksamhet som utförs i Region Jämtland Härjedalens egen regi, ska Region
Jämtland Härjedalen vara huvudman samt äga till verksamheten hänförliga fastigheter,
inventarier och annan lös egendom med undantag av licenser som tecknats av respektive
samverkande part samt vara arbetsgivare för den personal som ianspråktas för verksamheten.
För den verksamhet som utförs av annan samverkande gäller motsvarande bestämmelser om
huvudmannaskap och äganderätt istället den utföraren.

10.Verksamhetsberättelse
Den gemensamma nämnden ska årligen efter samråd med de samverkande parterna lämna
verksamhetsberättelse till styrelsen för Region Jämtland Härjedalen och till de samverkande
parternas styrelser och nämnder som lämnat över uppgifter till den gemensamma nämnden.

11.Revision
Revision av den gemensamma nämndens verksamhet genomförs av de samverkande parternas
revisorer på det sätt som respektive samverkande part beslutar.

12.Medelsförvaltning och insyn
Region Jämtland Härjedalen ansvarar för medelsförvaltningen. Samtliga samverkande parter
har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet.
Nämnden ska till respektive samverkande parts fullmäktige rapportera hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är med den periodicitet som gäller för Region
Jämtland Härjedalens egna nämnder.

13.Nämndens ställning
Nämnden fattar beslut i Region Jämtland Härjedalens namn och ingår avtal för Region
Jämtland Härjedalens räkning. Region Jämtland Härjedalen har därför att hantera och svara
för civilrätts-liga krav som en utomstående leverantör kan komma att ställa på grund av avtal
som nämnden ingått.
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Region Jämtland Härjedalen och de samverkande parterna är solidariskt ansvariga för
eventuella civilrättsliga krav som ställs på regionen enligt första stycket. Detta gäller även
ersättningskrav som ställs på regionen med anledning av avtal som ingåtts i enlighet med
nämndens beslut.

14.Överenskommelsens varaktighet
Denna överenskommelse gäller från och med den 1 januari 2018 och tillsvidare. Vardera
samverkande part har rätt att med ett års uppsägningstid säga upp överenskommelsen att
upphöra vid kalenderårs utgång.

15.Tvist
Tvist med anledning av denna överenskommelse ska avgöras av Östersunds tingsrätt om inte
samverkande parter är överens om annat.

16.Godkännande
Denna överenskommelse gäller under förutsättning att de samverkande parternas fullmäktige
godkänner överenskommelsen.
----------------------------------------------Denna överenskommelse har upprättats i sju (7) likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.
Östersund 2018-

Berg 2018-

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

BERGS KOMMUN

Krokom 2018-

Ragunda 2018_

KROKOMS KOMMUN

RAGUNDA KOMMUN

Strömsund 2018-

Åre 2018-

STRÖMSUNDS KOMMUN

ÅRE KOMMUN

Östersund 2018ÖSTERSUNDS KOMMUN

