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§ 53 
 
Information om bredband 
 
Ann-Louise Hansson, bredbandssamordnare, informerar om vad som är ak-
tuellt. 
 
•  Byggnation av eget fibernät beräknas komma igång under våren/som-

maren 2015. Just nu pågår förberedande arbete såsom projektering och 
ansökan om olika typer av finansiering. En förutsättning för byggnation 
är dock att det finns en finansiering av respektive del och tillräckligt 
många som tecknat sig för anslutning. 

 
•  Informationsträffar och andra typer av informationsinsatser genomförs 

löpande under våren för att informera om möjligheterna till utbyggnad. 
 
•  Kommunen äger ett ADSL-nät. Kommunens avtal med nuvarande kom-

munikationsoperatör för nätet löper ut den 31 december 2015. Just nu på-
går diskussioner om driften av nätet från och med 2016, alternativt att 
stänga ner efterhand som det finns alternativa lösningar som 4 G och fi-
ber. 

 
_____  
 

  

Justering (sign) 
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§ 54 
 
Information från polisen 
 
Håkan Modin och Peter Moberg från polisen redovisar den nya polisorgani-
sation som gäller från årsskiftet. 
 
Grundläggande principer bakom den nya organisationen är: 

En myndighet 
Färre ledningsnivåer 
Närmare medborgaren 
 
Ledningsorganisationen kommer att bestå av följande nivåer: 

Rikspolischef 
Polisregion (7 st), vi tillhör region Nord med ledning i Umeå 
Polisområden (i de flesta fall som länen), region Nord består av fyra områ-
den varav polisområde Jämtland är ett av dessa 
 
Lokalpolisområden, polisområde Jämtland är indelat i två lokalpolisområ-
den. 

Lokalpolisområde Östersund består av: 
• Östersunds kommun 
• Bräcke kommun 
• Ragunda kommun 
 
Lokalpolisområde Jämtland/Härjedalen består av: 
• Åre kommun 
• Strömsunds kommun  
• Härjedalens kommun 
• Krokoms kommun 
• Bergs kommun 
 
Grupper som arbetar lokalt benämns BF/IGV grupper; Brottsförebyggande/ 
Ingripandeverksamhet. Det är varierande storlek på grupperna. En grupp i 
Strömsunds kommun. 
 
Man beskriver vidare att verksamheten ska bedrivas närmare medborgarna. 
Detta innebär bland annat dialoger med medborgarna att det trygghets-
skapande arbetet sker i samverkan med kommunerna/andra lokala aktörer. 
Polisen kommer att återkomma kring hur dialogerna ska genomföras. 
 

  

Justering (sign) 
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§ 54 forts. 
 
Tillsättande av kommunpolis ska ske. Funktionens huvuduppdrag är att för 
lokalpolisområdeschefens räkning driva och vara en motor i Polisens brotts-
förebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen 
och andra aktörer. Funktionen säkerställer kontinuitet och lokal förankring. 
Det är kommunpolisen som bl.a. ska ta fram samverkansöverenskommelser 
och handlingsplaner. 
 
Det är ej beslutat hur många kommunpoliser det ska finnas. I Jämtlands län 
kan det komma att bli en kommunpolis i varje lokalpolisområde. Kommun-
polisen ska ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp. 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen och framför även här i stor enig-
het den oro som finns för att det kommer att finnas för få poliser på plats i 
vår vidsträckta kommun. 
 
_____  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justering (sign) 
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§ 55 Dnr 2014.326 422 

Medborgarförslag om fiskodling 

Hans Jonasson har i medborgarförslag uppmanat Strömsunds kommun att 
vidta politiska åtgärder för att stoppa storskalig kassodling av fisk i sjöar 
och vattendrag. Jonasson uppmanar också kommunen att undersöka möj-
ligheten att starta fiskodlingar på land i tomma ladugårdar. 

Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till svar på medborgarför-
slaget. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 24/2015 

Yrkanden 

* Göran Edman (rd) yrkar att medborgarförslaget godkänns i sin helhet.

* Susanne Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Göran Ed-
mans yrkande och finner bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget besvaras i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 

Reservationer 

Göran Edman (rd) och Lars Gustavsson (sd) reserverar sig till förmån för 

Ed-mans yrkande. 

______ 

Justering (sign) 











 
 

FÖRSLAG TILL SVAR 
PÅ MEDBORGARFÖRSLAG  
2015-02-03 
 

Förvaltning 
Miljö- och byggavdelningen 

 

 
 

Medborgarförslag om fiskodling 

Hans Jonasson har i en skrivelse begärt att politiska åtgärder ska vidtas för 
att rädda våra sjöar och vattendrag från storskalig kassodling av fisk. Han 
uppmanar också kommunen att undersöka möjligheten att starta fiskodling i 
tomma ladugårdar. 
 
I skrivelsen redogör Jonasson för sin uppfattning om bristen på kunskap hos 
de myndigheter som beslutar om tillstånd för fiskodling. Han beskriver 
också de omfattande miljöskador han anser blir följden av storskalig kass-
odling av fisk i sjöar och vattendrag. Enligt Jonasson hålls miljöskadorna 
från fiskodling hemliga. Han anser också att utländska aktörer profiterar på 
vår miljö. Bristen på kunskap och intresse hos beslutande myndigheter gör, 
enligt Jonasson, att det krävs politiska åtgärder för att rädda våra sjöar och 
vattendrag.  Han anser slutligen att de storskaliga fiskodlingarna i Ströms 
Vattudal, Storsjön och Landösjön måste upphöra. 
  
Strömsunds kommun lämnar följande svar: 
 
Kommunens roll 

Strömsunds kommun kan påverka fiskodlingar inom kommunen, dels i sin 
roll som ansvarig för den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen, 
dels i sin roll som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Kommunen har inte 
rätt att hindra någon företagare från att verka i kommunen på grund av att 
han inte är svensk medborgare. Att utreda förutsättningarna för landbase-
rade fiskodlingar bedöms inte ligga inom kommunens ansvarsområde. 
 
Fysisk planering 

Strömsunds kommun har den 11 juni 2014 antagit en ny översiktsplan enligt 
plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med översiktsplanen är att redovisa 
kommunens ställningstagande för hur mark och vattenområden ska använ-
das och hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Kommunen har i 
översiktsplanen angett att en utökning av antalet fiskodlingar bör kunna 
ske. Opåverkade vattenområden samt skyddsvärda fiskbestånd ska dock 
undantas från fiskodling. Kommunen anser också att etablering av ytterli-
gare fiskodlingar i Ströms Vattudal bör ske med stor restriktivitet, med 
tanke på den totala näringsbelastningen och eventuella risker med smitt-
spridning. Kommunen anger i stället Tåsjön som utpekad sjö för vattenbruk. 
Avsikten är att översiktsplanen ska revideras en gång varje mandatperiod. 
Innan översiktsplanen revideras sker ett omfattande samråd med kom-
munmedborgare och andra berörda.  
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Kommunen som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken 

Kommunen är enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) operativ tillsyns-
myndighet enligt miljöbalken för mindre fiskodlingar. Strömsunds kommun 
har från och med 2014 även övertagit ansvaret från länsstyrelsen för tillsy-
nen av större fiskodlingar. 
 
Kommunen ska därmed kontrollera att tillståndspliktiga fiskodlingar följer 
de villkor som fastställts av Miljödomstolen. Kommunen kan besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att verksamheten ska följa miljö-
balken samt föreskrifter och tillstånd som utfärdats med stöd av miljöbal-
ken.   
 
Kommunen kan däremot inte upphäva eller ändra villkoren i Miljödomsto-
lens tillstånd eller förbjuda en fiskodling som har ett giltigt tillstånd. Ett till-
stånd kan endast upphävas av dem myndighet som har utfärdat tillståndet. 
Kommunen har dock skyldighet att underrätta länsstyrelsen om förhållan-
den upptäcks som kan vara skäl för omprövning. Eftersom ett tillstånd har 
stark rättsverkan, krävs mycket väl dokumenterade och tungt vägande skäl 
för att det ska kunna omprövas. I miljöbalkens 24 kap anges under vilka för-
utsättningar ett tillstånd kan upphävas. Ett skäl kan var om sökanden har 
vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter. 
 
Offentlighetsprincipen 

Alla handlingar som finns hos kommunen och som inte är belagda med sek-
retess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är offentliga. Hos 
miljö- och byggnämnden, som sköter tillsynen enligt miljöbalken, är alla 
handlingar om fiskodling offentliga. 
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§ 56 Dnr 2015.47 069 
 
Ny webbplats för Strömsunds kommun 

Webbplatsen www.stromsund.se är kommunens ansikte utåt och huvudka-
nal för information. Den ska vara användarvänlig för alla kvinnor och män, 
flickor och pojkar – oavsett faktorer som ålder, kön, funktionsnedsättning 
samt etnisk och kulturell bakgrund. Den ska följa lagstiftningen vad gäller 
tillgänglighet.  
 
Dagens webbplats skapades 2006 och kommunen använder webbpublice-
ringsverktyget SiteVision. Det används av sju av åtta kommuner i Jämtland. 
På sju år har webbplatsen växt mer och mer och inga medel har lagts på 
översyn och utveckling. Det har fått konsekvenser både när det gäller struk-
tur, innehåll och utseende. Kommunen bör satsa på en ny webbplats som är 
anpassad för våra användare, för ny teknik och för framtidens behov av 
bland annat e-tjänster. 
 
Riktlinjer för webbplatsen bör tas fram för att upprätthålla den nya struk-
turen. För att säkerställa kontinuerlig översyn av informationen bör också en 
tydlig ansvarsfördelning göras.  
 
Kommunledningsförvaltningen anhåller om 200 000 kronor till en ny webb-
plats. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att 
kommunledningsförvaltningen erhåller 200 000 kronor till en ny webbplats 
och att medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda be-
hov. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunledningsförvaltningen erhåller 200 000 kronor till en ny webb-
plats. 

 
2. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 
 
_____  
 
 
   

Justering (sign) 
  

http://www.stromsund.se/
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§ 57 Dnr 2015.48 003 

Uppföljning nr 2 av ärenden i interkontrollplanen för 2014  

Framtids- och utvecklingsförvaltningen lämnar följande redovisning av  
kontrollmoment som ingår i interkontrollplanen för 2014.  
 
1. Uppföljning av elever som går fyra år i gymnasieskolan 
 
Under läsåret 2014/2015 har Hjalmar Strömerskolan totalt fyra fjärdeårsele-
ver. Alla fyra är flickor. 
 
2. Uppföljning av elever som avbryter studierna 
 
Under läsåret 2013/2014 avbröt totalt 37 elever, 13 flickor och 24 pojkar, sina 
gymnasiestudier på Hjalmar Strömerskolan.  
 
Nr Orsak Totalt Flickor Pojkar 
1 Byte av skola 4 1 3 
2 Flyttat 19 7 12 
3 Annan orsak, t ex övergång 

till annan verksamhet, ar-
bete, studieuppehåll, ohälsa. 

14 5 9 

 Totalt 37 13 24 
 
Eleverna på introduktionsprogrammen utgör 60 % av det totala antalet i ka-
tegori 2 och 3. 
 
Elevcoachens verksamhet, som startade under 2014, syftar till att minska av-
hoppen. Hon motiverar flickor och pojkar till att aktivt delta i skolarbetet 
och hjälper till med att strukturera och komma framåt i studierna.   
 
3. NIU skytte, handikappidrott 
 
Information och marknadsföring av NIU, skytte, för idrottare med funk-
tionsnedsättning har skickats till alla skytteklubbar. I den nya broschyren 
om skyttegymnasiet finns också handikappvarianten beskriven. Vid tävling-
ar och andra skyttearrangemang har NIU skytte och NIU skytte för idrottare 
med funktionsnedsättning marknadsförts.  
  
NIU skytte som handikappidrott har inte lockat någon elev under läsåret 
2014/2015. Marknadsförings- och informationsarbetet fortsätter med för-
hoppningen att elever söker utbildningen till läsåret 2015/2016. 

  

Justering (sign) 
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§ 57 forts. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 26/2015 
 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 
 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 58 Dnr 2015.33 352 
 
Ansökan om årlig indexuppräkning av ersättning för tillhan-
dahållande av offentlig toalett 
 
Ströms Hembygdsförening har under de senaste åren erhållit 40 000 kronor 
för tillhandahållande av offentlig toalett.  
 
Toaletterna görs även tillgängliga andra tider än sommarsäsongen, t.ex. de 
dagar som förskoleklasser och andra skolklasser har verksamhet i timmerko-
jan. 
 
Någon årlig indexuppräkning har inte skett trots att förbrukningsmaterial 
m.m. har blivit dyrare år från år. 
 
Ströms Hembygdsförening anhåller om en årlig uppräkning följande kon-
sumentprisidex. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 27/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Ansökan om indexuppräkning avslås. 
 
En uppräkning enligt 2015 års konsumentprisindex innebär att beloppet 
skulle sänkas. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Ströms Hembygdsförening 

  

Justering (sign) 
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§ 59  Dnr 2015.41 349 
 
Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets 
vattendistrikt 

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt har begärt Strömsunds 
kommuns yttrande över ett förslag till Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnor-
mer och Åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för 
perioden 2015-2021. Kommunstyrelsen har begärt att miljö- och byggnämn-
den lämnar ett förslag till utformning av Strömsunds kommuns yttrande. 
 
Åtgärdsprogram 

Enligt miljöbalken 5 kap 5 § ska regeringen eller de myndigheter eller kom-
muner som regeringen bestämmer fastställa de åtgärdsprogram som behövs 
för att en miljökvalitetsnorm ska följas. Åtgärdprogrammet får bara riktas 
mot myndigheter och kommuner. 
 
Enligt 5 kap 8 § ska myndigheter och kommuner vidta de åtgärder som be-
hövs enligt ett sådant åtgärdsprogram. Punkterna i åtgärdsprogrammet är 
därmed tvingande för kommunen. 
 
Förvaltningsplan 

Förvaltningsplanen sammanfattar arbetsmetoder och resultat inom vat-
tenförvaltningen 2009-2014. Planen beskriver även inriktningen på det fort-
satta vattenförvaltningsarbetet. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 27 januari 2015, § 5, att föreslå 
kommunstyrelsen att yttra sig enligt miljö- och byggavdelningens förslag. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 28/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges enligt miljö- och byggnämndens förslag. Bilaga 
_____   
Beslutsexpediering 
Vattenmyndigheten 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justering (sign) 
  



  

  
YTTRANDE 1 (8) 

Miljö- och byggnämnden 2015-01-27  
   
   

  
Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Botten-
havets vattendistrikt 
(Vattenmyndighetens dnr 537-7197-14) 

Förutsättningar för yttrandet 

Eftersom förslaget är mycket omfattande har kommunen valt att begränsa 
sitt yttrande till de delar som närmast berör Strömsunds kommun.  
 
Kommunen befarar att materialets omfattning och svårighetsgrad gör det 
svårt för ideella organisationer att lämna synpunkter. 
 
Yttrande över åtgärdsprogrammet 

Behov av åtgärder inom Strömsunds kommun 

Inom Strömsunds kommun finns (enligt VISS)  ingen vattenförekomst där 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte uppfylls på grund av övergödning. 
De miljöproblem som orsakar att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls är 
dels fysiska förändringar (vattenkraftproduktion, flottledsrensningar och 
vandringshinder), dels diffus kemisk påverkan genom långväga luftför-
oreningar. Strömsunds kommun har små möjligheter att påverka dessa 
problem. 
 
Kommunen tolkar miljöbalken som att regeringen ska fastställa de åt-
gärdsprogram som behövs för att en miljökvalitetsnorm ska uppfyllas. Mil-
jökvalitetsnormer för vatten har fastställts för varje vattenförekomst för 
sig. Strömsunds kommun anser att det inte är rimligt att ha ett åtgärds-
program som ställer samma krav på åtgärder i hela Bottenhavets vatten-
distrikt med de olika förutsättningar som finns. I kommunen finns vatten-
förekomster som redan idag uppfyller miljökvalitetsnormerna och sanno-
likt inte löper någon risk att försämras. Kommunen anser att det saknas 
lagstöd för tvingande åtgärder för att skydda dessa vattenförekomster. 
Åtgärder bör endast krävas där det behövs för att en miljökvalitetsnorm 
ska uppfyllas. 
  
Kommunerna Åtgärd 1, 3, 4, 5 och 7 innebär inte några förändringar av 
kommunens nuvarande verksamhet 

Kommunen tillstyrker ågärd  1. Den är grundläggande för kommunens 
arbete med tillsyn och prövning och bedöms inte medföra några 
förändringar.  
 
Eftersom det inte finns några dokumenterade problem med övergödning i 
kommunen medför åtgärderna 3, 4, och 5 inte några förändringar för 

  
 



  

  
YTTRANDE 2 (8) 

Miljö- och byggnämnden 2015-01-27  
   
   

  
Strömsunds kommun och kommunen har inga synpunkter på dessa 
åtgärder. 
 
Strömsunds kommun har i sin översiktsplan tagit ställning mot ny ut-
byggnad av vattenkraft och för att åtgärder vidtas så att vandringshinder 
undanröjs och kraftigt modifierade vatten uppnår god ekologisk potential. 
Utöver detta kan kommunen i sin planläggning inte påverka de miljö-
problem (fysiska förändringar och långväga luftföroreningar) som medför 
att vattenförekomster i Strömsunds kommun inte uppfyller miljökvali-
tetsnormerna. Åtgärd 7 bedöms därför inte medföra någon förändring och 
kommunen har inga synpunkter på åtgärden. 
 
Strömsunds kommun anser att texten bör ändras i Kommunerna åtgärd 2 

Kommunen anser att krav även bör ställas på tillsyn av utsläpp av kväve 
och fosfor från vattenbruk. I  vissa vattenförekomster överstiger dessa 
utsläpp kraftigt utsläppen från jordbruk och hästhållning. 
 
Strömsunds kommun motsätter sig delar av Komunerna åtgärd 6 a 

Strömsunds kommuns anser att  åtgärdsprogrammet ska innehålla de 
åtgärder som behövs för att en miljökvalitetsnorm ska följas.  
 
Miljökvalitetsnormer har fastställts för varje enskild vattenförekomst. Om 
det inte finns någon risk för att miljökvalitetsnormen inte uppnås finns 
inget stöd i lagen för att kräva åtgärder. Ett vattenskyddsområde innebär 
restriktioner för markägare och andra verksamhetsutövare. Kommunen 
motsätter sig kravet att inrätta vattenskyddsområden för enskilda 
vattentäkter där kommunen bedömer att det inte finns behov av 
skyddsåtgärder.  
 
Strömsunds kommun tillstyrker delar av Kommunerna  åtgärd 6 a samt 
åtgärd 6 b – d och åtgärd 9  

Strömsunds kommun ska enligt sin översiktsplan inrätta vattenskydds-
områden för alla kommunala vattentäkter som försörjer fler än 20 
personer. Kommunen har ett övergripande planeringsansvar för vatten-
försörjningen. Kommunen tillstyrker de delar av åtgärd 6 a som berör 
kommunla vattentäkter samt åtgärderna 6 b – d. 
 
Kommunen bedömer kravet  i åtgärd 9 som rimligt. Varje onödigt 
vandringshinder som orsakas av det kommunala vägnätet bör undanröjas.  
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Strömsunds kommun motsätter sig Kommunerna åtgärd 6 e  

Strömsunds kommun anser att åtgärd 6 e saknar stöd i svensk lagstiftning 
och motsätter sig denna åtgärd.  
 
Enligt miljöbalken 11 kap 3 § utgör bortledande av yt- och grundvatten 
vattenverksamhet. Enligt 11 kap 9 § och 9a § är grundregeln att tillstånd 
eller anmälan krävs för vattenverksamhet. I 11 § samma kapitel finns 
regler om undantag.Tillstånd eller anmälan behövs inte om det är uppen-
bart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vatten-
verksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är enligt 2 kap i mil-
jöbalken upp till verksamhetsutövaren att göra denna bedömning. 
 
De kommunala vattentäkterna i Strömsunds kommun utnyttjar enbart en 
mycket liten, i vissa fall försumbar, del av det vatten som finns i de aktu-
ella vattenförekomsterna. Kommunen anser därför att det är uppenbart att 
vattenuttaget inte påverkar vattenförhållandena så att allmänna eller en-
skilda intressen kan skadas. Därmed finns inget krav på tillstånd eller an-
mälan enligt miljöbalken. För de kommuner där vattenuttaget i kommu-
nala vattentäkter är betydande finns redan krav på tillstånd i miljöbalken.  
Åtgärd 6 c innebär att man i åtgärdsplanen beslutar om krav på något som 
redan är reglerat i miljöbalken. 
 
Däremot kan det vara en fördel för kommunen att ha tillstånd för vatten-
verksamhet för sina vattentäkter. Det är dock upp till kommunen att be-
döma om fördelarna med tillstånd uppväger kostnaderna.   
 
Strömsunds kommun motsätter sig Kommunerna Åtgärd 8 

Vattenmyndigheten saknar enligt kommunens bedömning, lagstöd för att 
kräva vatten- och avloppsvattenplaner för kommuner där det inte finns 
några problem med övergödning eller begränsad tillgång på dricksvatten. 
Vatten- och avloppsvattenplaner kan vara goda verktyg för kommunen, 
men det är liksom för Åtgärd 6 c upp till Strömsunds kommun om detta 
ska prioriteras. Åtgärd 8 bör formuleras om, så att det framgår att kravet 
endast gäller i områden där uttag av vatten respektive utsläpp av avlopps-
vatten riskerar att medföra att en miljökvalitetsnorm inte uppfylls. 
 
Strömsunds kommun anser att bilaga 1:4 Långseleåns åtgärdsområde 
behöver ändras 

Avsnittet ”Förändrade habitat genom fysiska förändringar” är svårt att 
förstå. Som åtgärd för att minska påverkan från flödesreglering för 
vattenkraft anges fiskvägar och utrivning av vandringshinder. Dessa 
åtgärder kan inte vara lösningen på problem med en förändrad hydrologi. 
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Rimligtvis måste åtgärden vara att flödesregleringen antingen upphör 
eller anpassas så att den följer de naturliga flödesvariationerna under året.  
 
Vattenmyndigheten hävdar även att 36,5 ha flottledsrensning behöver 
utföras. Flottledsrensning innebär att vattendrag rätas ut och stenar, ned-
fallna stockar och andra hinder rensas bort för att inte timret ska fastna 
vid flottning. Strömsunds kommun anser att vattendragen inte behöver 
rensas utan tvärt om återställas efter skador från tidigare flottleds-
rensningar. 
 
Strömsunds kommun anser att bilaga 1:5  Ströms åtgärdsområde behöver 
ändras 

Strömsunds kommun finner det märkligt att övergödning, som är mycket 
sällsynt inom i åtgärdsområdet, nämns först bland miljöproblemen medan 
fysiska föränderingar som präglar hela avrinningsområdet nämns sist. Är 
det så att mallen för hur miljöproblem beskrivs är anpassad till de 
förhållanden som råder i södra Sverige? Den helt dominerande orsaken 
till miljöpåverkan bör rimligtvis nämnas först. 
 
Under rubriken ”Otillräckligt vattenskydd” anger Vattenmyndigheten att 
de större enskilda vattentäkterna har utelämnats från sammanställningen 
eftersom kunskapen om dem är otillräcklig. Strömsund kommun anser att 
den kunskapen finns hos kommunen och uppgifter kan lämnas till 
Vattenmyndigheten om så önskas. 
 
Under rubriken ”Förändrade habitat genom fysiska förändringar” anges 
att det saknas kunskap om gällande vattenhushållningsbestämmelser och 
vattendomar. Kommunen tycker det är märkligt eftersom vattendomar är 
offentliga handlingar enligt vilka länsstyrelsen ska bedriva tillsyn.   
 
Yttrande  över förvaltningsplanen 

Enligt förvaltningsplanen går arbetet med att inrätta skyddsområden för 
vattentäkter alltför långsamt. Strömsunds kommun anser att Länsstyrel-
sen i Jämtlands län inte i tillräcklig omfattning stödjer kommunen i detta 
arbete. Strömsunds kommun lämnade 2013 in förslag till tre nya skydds-
områden till Länsstyrelsen för fastställande. Någon reaktion på detta har 
ännu inte kommit. Länsstyrelsens brister i handläggningen kan påverka 
hur kommunen prioriterar det fortsatta arbetet. 
 
Strömsunds kommun anser att resurserna för miljöövervakning inom 
Bottenhavets vattendistrikt behöver stärkas. Vid fördelningen av resurser  
måste större hänsyn tas till antalet vattenförekomster inom de olika 
vattendistrikten För att statusklassningarna ska kunna bli ett verktyg i 
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tillsyns- och prövningsarbetet måste de vara grundade på korrekta 
uppgifter. 
 
Den ekologiska potentialen måste förbättras i de vatten som är kraftigt 
modifierade på grund av vattenkraftproduktion. För att detta ska kunna 
ske är det nödvändigt att omprövning av gamla tillstånd och villkor 
underlättas. Både genom att de juridiska förutsättningarna för ompröv-
ning klargörs och att de myndigheter som ska ompröva besluten ges mera 
resurser, så att arbetet inte tar orimligt lång tid. En annan viktig förutsätt-
ning är att åtgärdsprogram för samtliga kraftigt modifierade vatten 
snarast fastställs. 
 
I redovisningen av miljöproblemen har vattenkraftens och vattenbrukets 
miljöeffekter inte redovisats på ett tillräckligt tydligt sätt. På sidan 76 
framhåller Vattenmyndigheten påverkan från flottledsrensning som ett 
större problem än dammar för vattenkraftproduktion. Detta överens-
stämmer inte med Strömsunds kommuns bild av verkligheten. Flottleds-
rensningar påverkar troligen ett större antal vattenförekomster. Det är 
dock orimligt att flottledsrensning av ett litet vattendrag ska anses med-
föra lika stora miljöskador som dämningen av t.ex. Stora Blåsjön med en 
regleringsamplitud på 13 m. Här måste miljöproblemen värderas efter de 
totala miljöeffekterna och inte efter hur många vattenförekomster som 
påverkas. 
 
Utsläppen från vattenbruket bör redovisas i diagrammen över källor till 
utsläpp av kväve och fosfor på samma sätt som utsläpp från andra verk-
samheter. Även om vattenbrukets utsläpp bara uppgår till någon procent 
av det totala utsläppen bör de ändå redovisas med tanke på den oro och 
de protester som uppstått hos allmänheten.  
 
Under rubriken ”Bedömning av betydande påverkan kopplat till över-
gödning” på sidan 93 redovisas visserligen fiskodling, men även främ-
mande arter och klimatförändringar, utan att Vattenmyndigheten moti-
verar på vilket sätt just dessa miljöproblem bidrar till övergödningen. 
 
Motiveringar 

Kommunerna, åtgärd 1 

Enligt VISS finns inga vattenförekomster där utsläpp från verksamheter 
inom kommunen medför att vattenförekomsterna inte uppfyller kraven på 
god ekologisk status/potential. Åtgärden innebär ändå krav på kommu-
nens tillsyn och prövning eftersom miljökvalitetsnormen anger att vattnets 
ekologiska eller kemiska status/potential inte får försämras.  
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Åtgärd 1 bedöms uppfyllas inom nuvarande verksamhet och medför 
därför inte någon förändring. 
 
Kommunerna, åtgärd 2 

Inom kommunen finns ingen vattenförekomst där det finns risk för att 
miljökvalitetsnormerna inte följs på grund av utsläpp av kväve och fosfor 
från jordbruk eller hästhållning eller tillförsel av växtskyddsmedel. Kravet 
på åtgärd bedöms därför uppfyllas inom ordinarie tillsynsarbete. 
 
Åtgärd 2 bör kompletteras med krav på tillsyn av utsläpp av fosfor och 
kväve från vattenbruk. Tillsyn behöver bedrivas så att Vattudalens eko-
logiska och kemiska potential inte försämras. Risken för diffus påverkan 
på nedströms liggande vattenförekomster bör också beaktas. Detta be-
döms kunna ske inom nuvarande tillsyn. 
 
Kommunerna åtgärderna 3 och 4 

Inom kommunen finns enligt VISS ingen vattenförekomst där det finns 
risk för övergödning. Åtgärd 3 och 4 bedöms därför inte ställa några krav 
på utökad tillsyn av de enskilda avloppen, avloppsledningsnät eller 
mindre reningsverk, även om sådan utökad tillsyn kan behövas av andra 
skäl. 
 
Kommunerna åtgärd 5 

Inom kommunen finns ingen vattenförekomst där miljökvalitetsnormerna 
inte uppfylls på grund av övergödning. Åtgärden bedöms därför inte 
påverka Strömsunds kommun. 
 
Kommunerna åtgärd 6 a - e 

a) Strömsunds kommun ska enligt sin översiktsplan inrätta vattenskydds-
områden för alla kommunala vattentäkter som försörjer fler än 20 perso-
ner. Kravet på vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter innebär 
därför ingen förändring för  Strömsunds kommun.  I förslaget till åtgärd 
krävs också att kommunen ska inrätta vattenskyddsområden för större 
enskilda vattentäkter. I kommunen finns tre till fyra enskilda vattentäkter 
av den aktuella storleken. I översiktsplanen anges att kommunen ska ut-
reda på vilket sätt vattenföreningarnas möjligheter att skydda sina vatten 
kan förbättras.  
 
Krav på vattenskyddsområden för större enskilda vattentäkter innebär en 
ny arbetsuppgift för kommunen samt restriktioner för markägare och 
verksamhetsutövare inom de berörda områdena. Vattenmyndigheten har 
enligt kommunens bedömning inte stöd i lagen för att ställa samma krav 
på åtgärder i hela vattendistriktet oavsett om det finns någon risk för att 
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miljökvalitetsnormer för den aktuella vattenförekomsten inte uppnås. Det 
bör därför vara upp till kommunen att avgöra om behovet av vatten-
skyddsområden för enskilda vattentäkter är så stort att det motiverar de 
restriktioner för den enskilde och de kostnader för kommunen som blir 
följden. 
 
b) Strömsunds kommun bedömer att det finns behov av att se över gamla 
vattenskyddsområden. En plan för arbetet bör upprättas och medel avsät-
tas. 
 
c) Åtgärden innebär att kommunen ska bedriva regelbunden tillsyn av 
vattenskyddet inom tillrinningsområden till allmänna och större enskilda 
vattentäkter. Kommunen anser att sådan tillsyn behövs och att ansvaret 
för tillsynen ligger på kommunen. En plan för arbetet bör upprättas och 
medel avsättas. 
 
d) Kommunen behöver uppdatera sin översiktsplan med den regionala 
vattenförsörjningsplan som har upprättats av länsstyrelsen.  
 
e) Kommunen behöver enligt Vattenmyndighetens förslag söka tillstånd 
enligt 11 kap i miljöbalken för sina vattentäkter eftersom bortledande av 
vatten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet. Enligt Strömsunds kom-
muns bedömning saknar Vattenskyddsmyndigheten stöd i lagen för att 
kräva sådana tillstånd för vattentäkter som inte påverkar vattenförhållan-
dena så att allmänna eller enskilda intressen kan skadas. En utredning om 
förhållandena i den aktuella vattenförekomsten måste ingå i en sådan an-
sökan. Strömsunds kommun har 17 kommunala vattentäkter. Kostna-
derna för sådana ansökningar kan därför bli betydande. 
 
Kommunerna åtgärd 7 

De miljöproblem i Strömsunds kommun som orsakar att miljökvalitets-
normer inte uppfylls för alla vattenförekomster, är dels fysiska föränd-
ringar (vattenkraftproduktion, flottledsrensningar och vandringshinder), 
dels diffus kemisk påverkan genom långväga luftföroreningar. Kommu-
nen tar i sin översiktsplan ställning mot ny utbyggnad av vattenkraft och 
för att åtgärder vidtas så att vandringshinder undanröjs och kraftigt modi-
fierade vatten uppnår god ekologisk potential. Kommunen utgår redan 
idag från miljökvalitetsnormerna vid sin prövning enligt plan- och bygg-
lagen. I övrigt bedöms Strömsunds kommun ha mycket små möjligheter 
att påverka dessa problem. Åtgärd 7 bedöms därför inte medföra någon 
förändring för Strömsunds kommun.  
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Kommunerna åtgärd 8 

Liksom för Åtgärd 6 c saknar Vattenmyndigheten enligt Strömsunds kom-
muns bedömning lagstöd för att kräva vatten- och avloppsvattenplaner 
för kommuner där det inte finns några problem med övergödning eller 
begränsad tillgång på dricksvatten. Åtgärd 8 måste därför formuleras om 
så att det framgår att kravet endast gäller i områden där uttag av vatten 
respektive utsläpp av avloppsvatten riskerar att medföra att en miljö-
kvalitetsnorm inte uppfylls. Vatten- och avloppsvattenplaner kan vara 
goda verktyg för kommunen, men det är liksom för Åtgärd 6 e upp till 
Strömsunds kommun om detta ska prioriteras.  
 
Kommunerna åtgärd 9 

Den del av vägnätet i Strömsunds kommun som förvaltas av kommunen 
är mycket liten jämfört med privata och statliga vägar. Kommunen som 
väghållare bör dock föregå med gott exempel och undanröja  varje 
onödigt vandringshinder som kan medföra att en vattenförekomst inte 
uppnår god ekologisk status. Strömsunds kommun tillstyrker därför 
Åtgärd 9. Kommunen bör upprätta en plan för arbetet och avsätta 
nödvändiga medel. 
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§ 60 Dnr 2015.26 253 
 
Försäljning av mark, del av Strömsund Grelsgård 3:47 

IFK Strömsund äger fastigheten Strömsund Strömvallen 3, som Dunderhal-
len ligger på. Strömsunds kommun äger den angränsande fastigheten 
Strömsund Grelsgård 3:47, som Skyttehallen ligger på. 
 
IFK Strömsund avser att, själv eller genom ett helägt dotterbolag, bygga till 
Dunderhallen med en idrottshall för bollsporter. Den nya hallen är projekte-
rad som en tillbyggnad i vinkel med Dunderhallen mot Skyttehallen. Till-
byggnaden kommer att gå in på den fastighet som Skyttehallen ligger på. 
 
Kommunens byggnadsinspektör har påpekat att bygglovsprövningen blir 
enklare om den sökande kan visa att han eller hon har eller kommer att få 
tillgång till den mark som ska bebyggas. 

 
Lantmäteriet ser inga problem med att göra en fastighetsreglering så att till-
byggnaden kommer att hamna på samma fastighet som Dunderhallen. Men 
man vill göra fastighetsregleringen först efter uppförandet av hallen. 
 
Verksamhetscontrolern föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att avyttra del av fastigheten Ström-
sund Grelsgård 3:47. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till teknik- och serviceförvaltningen att beställa 
fastighetsreglering hos lantmäteriet och genomföra försäljningen när idrotts-
hallen har byggts. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 29/2015 
 
Yrkande 

Nils-Bengt Nilsson (c) yrkar tillägget att köparen står för förrättnings- och 
lagfartskostnaderna samt att teknik- och serviceförvaltningen fastställer pris 
för markköpet enligt gällande normer. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med tillägg en-
ligt Nils-Bengts yrkande och finner bifall till detta. 
 

Justering (sign) 
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§ 60 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att avyttra del av fastigheten 
Strömsund Grelsgård 3:47 

 
2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att beställa fastighetsre-

glering hos lantmäteriet och genomföra försäljningen när idrottshallen 
har byggts. 

 
3. Köparen står för förrättnings- och lagfartskostnaderna. 
 
4. Teknik- och serviceförvaltningen fastställer pris för markköpet enligt 

gällande normer. 
 
_____   
 
Beslutsexpediering 
IFK Strömsund 
Teknik- och serviceförvaltningen 
  

Justering (sign) 
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§ 61 Dnr 2015.22 062 
 
Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 

Kommunfullmäktige fastställde den 14 november 2012, § 108, ett reglemente 
för den kommunala arkivvården. Enligt reglementet är kommunstyrelsen 
arkivmyndighet och ska utfärda riktlinjer för tillämpningen av det. 
 
En första version av riktlinjer fastställdes av kommunstyrelsen den 23 okto-
ber 2012, § 266. Kommunarkivarien har nu uppdaterat riktlinjerna utifrån 
gjorda erfarenheter.  

 
Gällande reglemente och riktlinjer finns i författningssamlingen på kommu-
nens hemsida. Länkar enligt nedan. 
 
Reglemente: http://www.stromsund.se/12793.html  
Riktlinjer: http://www.stromsund.se/12802.html  
 
Verksamhetscontrolern föreslår att reviderade riktlinjer för den kommunala 
arkivvården fastställs. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 30/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Reviderade riktlinjer för den kommunala arkivvården fastställs. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Arkivföreståndaren 
Förvaltningar/avdelningar 
 
 
  

  

Justering (sign) 
  

http://www.stromsund.se/12793.html
http://www.stromsund.se/12802.html
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Riktlinjer till reglemente för den kommunala 
arkivvården 
 
Innehållsförteckning 
1. Krav på arkivvård enligt arkivlagen 
2. Kommunarkivarie, arkivansvarig och arkivredogörare 
3. Arkiv 
4. Tillsyn 
5. Arkivbeskrivning  
6. Dokumenthanteringsplan 
7. Systemdokumentation 
8. Arkivförteckning 
9. Förvaring av arkivhandlingar 
10. Rensning 
11. Gallring 
12. Överlämnande till arkivmyndigheten 
13. Referenser 
 
1. Krav på arkivvård enligt arkivlagen (ArkL) 

Enligt § 4 i arkivlagen ska varje myndighet svara för vården av sitt ar-
kiv om inte arkivmyndigheten övertagit detta ansvar. 
 
Enligt § 5 ska myndigheterna som grund för arkivvården 

• vid registrering av allmänna handlingar ta vederbörlig hänsyn till 
dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård, och 

• vid framställningen av handlingar använda materiel och metoder 
som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. 

 
Enligt § 6 ingår det i arkivvården att myndigheten ska 

• organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna 
handlingar underlättas, 

• upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag 
av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet 
är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning, 

• skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åt-
komst,
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• avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som ska vara 

arkivhandlingar, och 

• verkställa föreskriven gallring i arkivet. 
 

2. Kommunarkivarie, arkivansvarig och arkivredogörare 

Kommunarkivarien ansvarar för verksamheten i kommunens slutarkiv. 
På uppdrag av arkivmyndigheten utövar kommunarkivarien tillsyn 
och ger myndigheterna råd i frågor om dokumenthantering och arkiv-
vård. Kommunarkivarien ansvarar också för att god ordning upprätt-
hålls i slutarkiven. 
 
Vid varje myndighet ska det finnas en speciellt utsedd arkivansvarig 
kvinna eller man. En eller flera kvinnor/män utses till arkivredogörare. 
 
Den arkivansvariga kvinnan/mannen bör vara en chef inom förvalt-
ningen. Om arkivansvaret inte är delegerat till någon särskild kvinna 
eller man ligger hela ansvaret hos politikerna i nämnden.  
 
Arkivansvarig ansvarar för att myndigheten uppfyller de bestämmelser 
som finns i arkivlagen och i kommunens reglemente med riktlinjer. I 
ansvaret ingår att: 

• bevaka arkivfrågorna i budget och planeringsarbete, 

• informera berörda anställda kvinnor och män om gällande bestäm-
melser, 

• ansvara för att arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan, system-
dokumentation och arkivförteckning upprättas. Vid upprättandet 
ska samråd ske med kommunarkivarien,  

• bevaka att rätt materiel används,  

• se till att beslutad gallring sker, 

• se till att handlingar ur arkivet utlämnas och lånas ut under betryg-
gande former samt  

• se till att myndighetens arkiv förvaras på ett betryggande sätt.  
 
För det praktiska arbetet svarar en eller flera utsedda arkivredogörare.  
 
I arkivredogörarens arbetsuppgifter ingår att i samråd med arkivansva-
rig kvinna eller man och kommunarkivarien 

• verkställa de gallringsbeslut som finns, 

• ordna och förteckna handlingarna enligt det allmänna arkivschemat, 

• ombesörja leveranser till kommunens slutarkivarkiv samt  
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• medverka vid upprättande av arkivbeskrivning samt dokumenthan-

terings- och gallringsplaner. 
 
3. Arkiv 

Kommunen har tre arkivnivåer: 
 
Närarkiv för nämnder och deras förvaltningar. Här förvaras handlingar 
som behövs i den löpande i verksamheten. 
 
Mellanarkiv för nämnder och deras förvaltningar. Här förvaras hand-
lingar som är gallringsbara och som inte längre behövs i den löpande 
verksamheten. 
 
Slutarkiv. Här förvaras alla handlingar som ska bevaras för framtiden 
och inte längre behövs i verksamheten. Kommunens slutarkiv omfattar 
centralarkivet (handlingar från och med kommunsammanslagningen 
1974), historiskt arkiv (1862 – 1973) och sekretessarkiv.  
 
4. Tillsyn 

Arkivmyndigheten är skyldig att övervaka att kommunen följer be-
stämmelserna inom arkivområdet. Tillsyn görs av kommunarkivarien 
genom besök hos varje myndighet vartannat år. Från den berörda 
myndigheten ska arkivansvarig och arkivredogörare delta.  
 
Utifrån en i förväg uppgjord checklista kontrolleras hur arkivlag och 
arkivreglemente med riktlinjer följs. Besöket dokumenteras i ett proto-
koll som delges arkivmyndigheten och berörd myndighet.  
 
5. Arkivbeskrivning 

Arkivbeskrivningen är i första hand avsedd att vara ett hjälpmedel för 
de kvinnor och män bland allmänheten som söker information i arkivet.  
 
Arkivbeskrivningen ska omfatta: 

• myndighetens namn och uppgift om när den startade sin verksam-
het, 

• myndighetens organisation och verksamhet, 

• uppgift om från vilken tidigare myndighet uppgifterna har överta-
gits (i förekommande fall), 

• uppgift om vilka slag av handlingar som finns hos myndigheten, se 
närmare beskrivning för dokumenthanteringsplan punkt 6, 
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• systemdokumentation, se närmare beskrivning punkt 7, 

• uppgift om arkivansvarig, arkivredogörare och andra nyckelperso-
ner hos myndigheten som kan ge närmare upplysningar om myn-
dighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjlighet-
er, 

• lagar och andra regler som styr verksamheten och vilka bestämmel-
ser om sekretess som tillämpas av myndigheten, 

• register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens hand-
lingar   

• tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myn-
digheten för att ta del av allmänna handlingar (i förekommande fall), 

• uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till 
andra samt hur och när detta sker (i förekommande fall), och 

• myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter (i före-
kommande fall). 

 
6. Dokumenthanteringsplan 

Dokumenthanteringsplanen beskriver myndighetens handlingar och 
hur dessa ska hanteras.  
 
Dokumenthanteringsplanen ska redovisa: 

• alla handlingar som myndigheten hanterar, 

• på vilket medium handlingarna finns, (papper, CD-skiva, hårddisk 
etc.) 

• var de förvaras under sin livslängd, 

• i vilken ordning de sorteras (kronologisk, alfabetisk, numerisk), 

• om de ska bevaras eller gallras, 

• gallringsfrist, dvs. den tid som ska förflyta innan gallring kan ske 
samt 

• för handling som ska bevaras: när den ska levereras till kommunens 
slutarkiv samt på vilket medium den ska slutförvaras.  

 
7. Systemdokumentation 

Myndigheten ska upprätta en dokumentation över sina elektroniska 
handlingar. Dokumentationen, som ska uppdateras fortlöpande, ska 
bl.a. beskriva hur systemet/handlingarna används och hur informat-
ionen är kodad i filerna. Den ska omfatta all information, både admi-



 
 

 
Titel:  Riktlinjer för den kommunala arkivvården  

5 (8) 

Id nr:  0:2B     
 
nistrativ och teknisk, som är nödvändig för att förstå innehållet i de di-
gitala handlingarna. Utförlig information finns i Riksarkivets författ-
ningssamling RA-FS 2009:1. 
 
8. Arkivförteckning 

Arkivförteckningen är ett inventarium över myndighetens bevarade ar-
kivbestånd. Den är ett sökmedel där ett arkivs innehåll redovisas, van-
ligen systematiskt i serier och volymer. Syftet med arkivförteckningen 
är att information ska kunna återsökas och den är därmed en förutsätt-
ning för att myndigheten till fullo ska kunna leva upp till tryckfrihets-
förordningens krav på insyn. 
 
Arkivförteckningen ska omfatta alla typer av handlingar som ska beva-
ras för all framtid och innehålla: 

• försättsblad med arkivbildarens namn, 

• innehållsförteckning som redovisar den seriestruktur arkivet erhållit, 

• historik som redovisar kort arkivbildaren och viktiga händelser i ar-
kivet, 

• förteckningsblad innehållande samtliga volymer i arkivet med ett 
nytt förteckningsblad för varje ny serie av handlingar samt 

• eventuella bilagor som gallringsregler, visst specialförtecknat mate-
riel eller sekretesshänvisningar. 

 
Kontakta kommunarkivarien innan upprättandet för mer detaljerade 
instruktioner. 
 
9. Förvaring av arkivhandlingar 

Det finns två typer av papper för arkivhandlingar: 
 
Åldringsbeständigt papper, vilket innebär att det under lång tid emot-
står förändringar och sönderfall vid förvaring under normala betingel-
ser. Allt kopieringspapper ska vara av denna kvalitet. 
 
Arkivbeständigt papper innebär utöver åldringsbeständighet en sär-
skild god förmåga att tåla nötning vid hantering. Detta papper har ett 
vattenmärke med beteckningen svenskt arkiv.  
 
Se även Riksarkivets författningssamlingar (RA-FS): 

2006:1  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på 
papper 
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2006:4  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav 

och certifiering 

2009:1  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska 
handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) 

2009:2  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för 
elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad be-
handling) 

1994:6  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om planering, utfö-
rande och drift av arkivlokaler 

 
10. Rensning 

Rensning av handlingar som inte ska tillhöra arkivet bör göras löpande 
och ska göras senast i samband med arkivläggning. Rensningen genom-
förs av handläggande kvinna eller man. 
 
Rensningen ska omfatta: 

• anteckningar och meddelanden som enbart har tillfällig betydelse, 

• övertaliga avskrifter och kopior, 

• kladdar, utkast och liknande arbetspapper som har förlorat sin bety-
delse i och med att man har upprättat en slutlig skrivelse, 

• trycksaker som man inte har behövt åtgärda, 

• telefonlappar, minnesanteckningar och PM som sammanställts en-
bart för beredning eller föredragning av ett ärende inom myndighet-
en, 

• utkast till tjänsteutlåtanden, brev och protokoll, 

• offentliga utredningar och annat biblioteksmaterial samt 

• alla plastfickor, karbonpapper, gem, häftklamrar, provpåsklämmor 
etc.  
 

Vid osäkerhet kontaktas kommunarkivarien. 
 
11. Gallring 

Gallring är en avsiktlig och planmässig förstöring av handlingar enlig 
ett i förväg fattat myndighetsbeslut, t.ex. fastställd dokumenthante-
ringsplan. Gallrade handlingar ska strimlas eller brännas. Sekretess-
handlingar ska alltid strimlas före bränning. 
 
Respektive myndighet ansvarar för gallringen av sina handlingar.   
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När man migrerar (flyttar data) till ett annat medium eller konverterar 
information till nya standardiserade format kan information gå förlo-
rad. Detta är också en form av gallring. 
 
12. Överlämnande till arkivmyndigheten 

En förutsättning för överlämnande av handlingar till arkivmyndigheten 
är att handlingarna är ordnade och förtecknade. Ansvaret för detta lig-
ger hos den myndighet som ska lämna över handlingarna. 
Kontakta kommunarkivarien för närmare instruktioner i god tid innan 
överlämnandet! 
 
• Handlingarna ska vara rensade, se avsnitt 10.  

• De ska vara volymbildade.  

• Handlingar på papper ska ligga i lagom fyllda arkivkartonger. Det är 
viktigt att välja rätt storlek på kartonger. De ska innehålla minsta 
möjliga luftmängd och samtidigt kunna gå att stänga. 

• Kartongerna ska vara nya, hela och rena. 

• Om man behöver separera handlingar i en kartong kan man använda 
aktomslag (arkivgodkänt papper i A3 format.) 

• Arkivbildarnamn och seriesignum ska anges med blyerts på karton-
gryggen. 

 
En arkivförteckning ska alltid bifogas handlingarna. 
 
Leveransreversal i två exemplar ska fyllas i och bifogas. Kommun-
arkivarien kvitterar mottagandet på det ena exemplaret, som returneras 
till myndigheten. Kvitteringen innebär att arkivmyndigheten tar över 
ansvaret och befogenheterna för såväl vård, förvaring som utlån. 
 
13. Referenser 

Arkivlagen (ArkL), SFS1990:782 

Arkivförordningen, SFS 1991:446 

Tryckfrihetsförordningen (TF), definierar bland annat vad som är all-
män handling 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), SFS 2009:400 (bland annat om 
hantering av allmänna handlingar) 

Kommunallagen (KL), SFA 1991:900 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Upprättande av arkivför-
teckning – ordna och förteckna allmänna handlingar från 2008 
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Vilse i arkivet, handbok i kommunal arkivhantering av Annika Holm-
berg 

Bevara eller gallra, gallringsråd för kommuner, landsting och regioner. 
Utgivna av SKL och Riksarkivet 

Standarden SS 62 80 10 Arkivteknik – Ordlista 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2015-03-10  14  
     

     
§ 62 Dnr 2015.46 110 
 
Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunala pensionärs-
rådet 

Harald Eriksson avsäger sig uppdraget som ersättare för PRO Strömsund i 
kommunala pensionärsrådet. 
 
Som ny ersättare föreslås Ann-Catrine Forsmark, Strömsund. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 32/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Ann-Catrine Forsmark, Strömsund, utses som ny ersättare i kommunala 
pensionärsrådet efter Harald Eriksson för tiden intill den 31 december 2018. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Harald Eriksson 
Ann-Catrine Forsmark 
Kommunala pensionärsrådet 
 
  

Justering (sign) 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunstyrelsen 2015-03-10 15 

§ 63 Dnr 2015.58 735 

Begäran av handlingar avseende färdtjänst- och riksfärdtjänst-
resor  
Kommunfullmäktige beslutade den 10 september 2014, § 77, att återinrätta 
färdtjänsthandläggning inom Strömsunds kommun från och med den 1 ja-
nuari 2015. 

Länstrafiken i Jämtland AB har under perioden 1 juli 2011- 31 december 2014 
haft uppdraget att verkställa kommunens uppgift som huvudman för färd-
tjänst- och riksfärdtjänstresor enligt kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 
2010, § 48. 

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet varför handlingar som 
avser färdtjänst- och riksfärdtjänstresor under perioden 1 juli 2011- 31 de-
cember 2014 begärs tillbaka från Länstrafiken i Jämtland AB. 

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att begära till-
baka handlingar som avser färdtjänst- och riksfärdtjänstresor under perio-
den 1 juli 2011- 31 december 2014 från Länstrafiken i Jämtland AB. 

Beredning 

Arbetsutskottet § 33/2015 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun begär tillbaka handlingar som avser färdtjänst- och 
riksfärdtjänstresor under perioden 1 juli 2011- 31 december 2014 från 
Länstrafiken i Jämtland AB. 

______ 

Beslutsexpediering 
Länstrafiken AB 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Justering (sign) 
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Kommunstyrelsen 2015-03-10  16  
     

     
§ 64 Dnr 2015.17  840 
 
Interregprojektet Windcluster Norway Sweden 

Handelskammaren Mitt-Sverige och Windcluster Norway kommer att 
lämna in en ansökan i början av 2015. Vindkraftsutbyggnaden pågår i Jämt-
lands- och Västernorrlands län och i Tröndelag är stora vindkraftsprojekt på 
gång att starta. Det finns i dag en del kontakter och samarbeten mellan 
svenska och norska företag i regionen med anknytning till vindkraft. Tack 
vare vindkraftsutbyggnaden kommer många flera potentiella affärsmöjlig-
heter som bygger på samverkan mellan svenska och norska företag att upp-
stå under de kommande 5-10 åren. Med anledning av detta har initiativ ta-
gits till gemensamt Interregprojekt, Windcluster Norway Sweden. 
 
Syftet med projektet är att initiera och medverka till att näringslivet i region-
en tar vara på vindkraftsutbyggnadens möjligheter. Det gränsöverskridande 
samarbetet ska ge fler affärer för de svenska och norska företagen tillsam-
mans och leda till ökad tillväxt och sysselsättning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari 20015, § 4, följande: 
 
1. Strömsunds kommun medfinansierar projektet med 90 000 kronor per år i 

tre år. 
 

2. Medel, 90 000 kronor, för 2015 anvisas ur kommunstyrelsens utvecklings-
pott 2015. 
 

3. Finansieringen för resterande år beaktas i respektive års budget. 
 
Region Jämtland Härjedalen kan inte vara projektägare i projektet som tidi-
gare sagts. 
 
Frågan kvarstår om Strömsunds kommun kan vara projektägare. 
 
Det handlar inte om någon ytterligare finansiering från Strömsunds kom-
mun. Det är 270 000 kronor på tre år som tidigare beslutats om. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 34/2014 
 

  

Justering (sign) 
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Kommunstyrelsen 2015-03-10  17  
     

     
§ 64 forts. 

Kompletterande ärendebeskrivning 

På grund av att det på norska sidan inte ordnats med finansieringen i tid så 
flyttas projektstarten fram till 2016. 
 
Yrkande 

Susanne Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ar-
betsutskottets förslag med tillägg att projektet flyttas fram till 2016 samt att 
beslutade medel, 90 000 kronor för 2015, får användas för att upprätthålla 
verksamheten vid vindkraftscentrum. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Strömsunds kommun står som projektägare.  
 
2. Projektet placeras inom framtids- och utvecklingsförvaltningen och ge-

nomförs av Vindkraftscentrum. 
 
3. Projektet flyttas fram till 2016. 
 
4. Beslutade medel, 90 000 kronor för 2015, får användas för att upprätthålla 

verksamheten vid vindkraftscentrum. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 
 
 

  

Justering (sign) 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2015-03-10  18  
     

     
§ 65 Dnr 2015.76 522 
 
Medverkan i Inlandsbanans marknadspaket 2015 

Strömsunds kommun har under flera år varit med i Inlandsbanans resekata-
log på en helsida med information från några av kommunens besöksmål. 
 
För detta har kommunen betalat 25 000 kronor/år. 
 
Strömsunds kommun erbjuds nu att medverka i Inlandsbanans marknads-
paket 2015. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att 
kommunen medverkar i marknadspaketet för 25 000 kronor, att medel anvi-
sas ur anslaget för marknadsföring samt att turismen får i uppdrag att i 
samarbete med näringen utforma lämplig information. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Strömsunds kommun medverkar i Inlandsbanans marknadspaket 2015 
för 25 000 kronor. 

 
2. Medel anvisas ur anslaget för marknadsföring. 
 
3. Turismen får i uppdrag att i samarbete med näringen utforma lämplig in-

formation. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Turismen 

  

Justering (sign) 
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§ 66 2014.356 041 
 
Ramjusteringar budget 2015 inom kommunstyrelsen 

Följande behov av ramjusteringar inom kommunstyrelsen har tillkommit 
genom förhandlingar avseende organisationsöversyn. 
 
Från förvaltning Till förvaltning Benämning tkr Hänvis-

ning beslut 
Kommunledningsför-
valtningen 
 

Teknik- och service-
förvaltningen 

Reception 2 350 Förhand-
ling per 
2014-12-15 

Kommunledningsför-
valtningen 

Teknik- och service-
förvaltningen 

IT-enheten 4 574 Förhand-
ling per 
2015-01-30 

 
Ekonomichefen föreslår att kommunstyrelsen fastställer ramjusteringarna 
för år 2015. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med ekonomichefens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Ramjusteringarna för år 2015 fastställs. 

_____   

Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
 

  

Justering (sign) 
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Kommunstyrelsen 2015-03-10  20  
     

     
§ 67 Dnr 2015.44 041 

Godkännande av bokslut 2014 för kommunstyrelsens verk-
samheter 

Redovisning lämnas över bokslut 2014 för kommunstyrelsens verksamheter. 
 

 

 
 
Ekonomichefen föreslår att kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhets-
nämnd, godkänner boksluten 2014 för alla verksamheter inom kommunsty-
relsen. 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med ekonomichefens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner boksluten 
2014 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen. 

_____  
 

  

Justering (sign) 
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Kommunstyrelsen 2015-03-10  21  
     

     
§ 68 Dnr 2015.67 040 
 
Reviderad resultaträkning 2015 

Resultaträkningen för 2015 behöver revideras med anledning av ny skatte-
underlagsprognos samt beräkningar efter utfall bokslut 2014. 
 
Ekonomichefen föreslår att följande: 
 
1 Reviderad resultaträkning 2015 fastställs. 
 
2 Fullmäktiges anslag för oförutsedda behov ökas med 900 000 kronor. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med ekonomichefens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1 Reviderad resultaträkning 2015 fastställs. Bilaga 
 
2 Fullmäktiges anslag för oförutsedda behov ökas med 900 000 kronor. 
 
_____  
 

  

Justering (sign) 
  



RESULTATRÄKNING
Reviderad 2015-03-02

(belopp i tkr) Utfall Budget Rev.bud
2014 2015 2015

Verksamhetens intäkter 213 900 202 000 210 000
Verksamhetens kostnader -908 500 -909 000 -916 200 *
Avskrivningar -21 900 -25 000 -23 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -716 500 -732 000 -729 200

Skatteintäkter 459 400 471 000 469 000
Generella statsbidrag och utjämning 285 800 276 000 276 000
Finansiella intäkter 2 300 1 000 200
Finansiella kostnader -6 100 -9 000 -9 000
ÅRETS RESULTAT 24 900 7 000 7 000

*) driftbudgetens ramökning 900 tkr
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Kommunstyrelsen 2015-03-10  22  
     

     
§ 69 2015.72 003 
 
Initiativärende om tiggeri 

Göran Edman (rd) har inkommit med ett initiativärende: 
 
”Många invånare har hört av sig om de pågående tiggerierna utanför buti-
kerna. 
 
Man frågar sig varför inte kommunen kan vidta åtgärder mot detta tiggeri. 
 
Därför föreslår jag att under lämpligt stycke i lokala ordningsstadgan införs 
ett tillägg om förbud mot tiggeri utanför butiker. Då kanske även polisen 
kan tolka detta så att avhysning kan ske.” 
 
Yrkande 

Morgan Olsson (s) yrkar att initiativärendet avslås med hänvisning till gäl-
lande svensk lagstiftning. Tiggeri är inte ett brott i Sverige. Lokala ordnings-
föreskrifter kan inte strida mot gällande lagstiftning.  
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Morgan Olssons yrkande och finner bi-
fall till detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet avslås. 
 
Reservation 

Lars Gustavsson (sd) reserverar sig mot beslutet. 
 
_____  

  

Justering (sign) 
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§ 70 
 
Delegationsbeslut 
 
a)  Gatu- och markingenjör Thord Engströms delegationsbeslut om parke-

ringstillstånd och lokala trafikföreskrifter (nr 3-8/2015). 
 
b)  Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om lönebidrag  
 (nr 1/2015) 
 
c) Förvaltningschef Irene Tängmarks delegationsbeslut om yttrande över 

ansökningar om antagning i hemvärnet (nr 3-6/2015) 
 
d)  Chef för teknik- och serviceförvaltningen Jörgen Petterssons delegat-

ionsbeslut om bostadsanpassningsbidrag (nr 1-79/2014) 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 71 

 
Delgivningar 

 
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående me-

del i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
  Budget 2015  300 000:-  
  Anvisat t.o.m. § 52/2015 0:-  

  Kvarstår  300 000:- 
 
 
b)   Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående me-

del i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
  Budget 2015  1 500 000:- 
  Anvisat t.o.m. § 52/2015 - 432 000:- 

  Kvarstår  1 068 000:- 
 
 
c)  Svar på skrivelse från Strömsunds kommun med synpunkter och farhå-

gor med den nya polisorganisationen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Justering (sign) 
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