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§ 22 Dnr 2017.345 420 
 
Yttrande om laglighetsprövning   

 
Göran Edman har i en skrivelse inkommit med en laglighetsprövning  
 
Yrkande 

 
Ordföranden föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Yttrande avges enligt upprättat förslag. Bilaga 
 
Göran Espmark (C), Nils-Bengt Nilsson (C), Jan-Olof Olofsson (M), Simon 
Högberg (M), Hans Elmbjer (SD) och Göran Edman (RD) deltar inte i be-
slutet. 
 
_____  
Beslutsexp 
Förvaltningsrätten i Härnösand 
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  Förvaltningsrätten i Härnösand 
  Box 314 
     871 27 Härnösand 
 
 

Laglighetsprövning 
 
Göran Edman ./. Strömsunds kommun angående laglighetsprövning en-
ligt kommunallagen 
 
Förvaltningsrätten har förelagt Strömsunds kommun (”kommunen”) att 
svara i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. 
 
Kommunen får lämna följande synpunkter över Göran Edmans yttrande 
Den 13 december 2017, § 105, beslutade kommunfullmäktige följande. 
 
1. Strömsunds kommun beslutar att delfinansiera saneringen av det del-
område inom Ulriksfors gamla sulfitfabrik som används till lekyta av 
Regnbågens förskola.  
2. Kommunen tar på sig kostnadsansvaret för utgrävning och bortforsling 
av förorenade massor samt återfyllning med morän.  
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att förhandla med stat-
liga myndigheter och Korsta fastigheter för att minska kommunens kost-
nader. 4. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 
behov 2017.  
 
Reservationer Göran Edman (RD) och Mona Bjurström (RD) reserverar sig 
mot beslutet. 
-------------------------------------------------- 
 
Beslutet av den 13 december 2017 har nu överklagats genom laglighets-
prövning av Göran Edman, med – såvitt kommunen uppfattat saken - två 
grunder. Den första grunden som Edman anför innebär att det är fel organ 
som fattat beslut om att utföra åtgärden genom att kommundirektören och 
kommunalrådet inte har mandat eller någon form av delegation att fatta 
den här typen av beslut. Den andra grunden som Edman åberopar är att 
beslutet strider mot principen om förbud med stöd till näringsidkare.  

 
Särskilt om nya kommunallagen 
En ny kommunallag trädde i kraft 1 januari 2018. I övergångsbestämmel-
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serna punkten 4 ska den upphävda kommunallagen (1991:900) vara till-
lämplig gällande överklaganden av beslut som tillkännagetts före ikraft-
trädandet av den nya kommunallagen.  
 
När det i nu aktuellt yttrandet hänvisas till KL så är det alltså kommunal-
lagen (1991:900) som avses.   
 
Bakgrunden till beslutet är följande.  
Länsstyrelsen i Jämtlands län har fått statliga medel för att undersöka 
eventuella föroreningar efter gamla sulfitfabriken i Ulriksfors. I samband 
med den översiktliga undersökningen av området hittades kraftigt förore-
nade jordmassor, bland annat innanför den lekyta som används av Regn-
bågens förskola. Efter det blev känt att det fanns föroreningar har lekytan 
inte använts. De föroreningar som hittats är tungmetaller, framför allt bly i 
sådana halter att de kan vara skadliga för människors hälsa och för miljön. 
Riskbedömningen utgår från två olika typer av markanvändningar, käns-
lig markanvändning (där kan barn och vuxna vistas under hela sin livstid 
och man ska kunna odla mat på platsen) och mindre känslig markanvänd-
ning (där kan vuxna vistas under arbetstid i ett helt yrkesliv, barn vistas 
tillfälligt). Det område som används till lekyta ska klara kraven för känslig 
markanvändning, då barn vistas i området mer än endast tillfälligt. Bly är 
en tungmetall som redan vid låga doser kan ge skador på centrala nervsy-
stemet. Exponering i aktuellt fall kan förkomma om barn stoppar jord i 
munnen och/eller sväljer en del av jorden. Det bedöms inte föreligga 
några hälsorisker om dosen understiger 0,5 µg bly per kg kroppsvikt och 
dygn. Om barnet väger 10 kg bör intaget alltså inte överstiga 5 µg per 
dygn och då ska även andra källor räknas in. De största källorna till blyin-
tag är dricksvatten, bly i smycken, viltkött, blyglaserad keramik m.m. Av 
de mest förorenade jordarna som har hittats inom lekytan behövs det ca 2 
mg jord (0,5 kryddmått) för att intaget ska bli 5 μg bly. Det är dock inte 
troligt att allt bly i jorden är tillgängligt för upptag i kroppen, däremot 
finns det i exemplet inte några marginaler till annan exponering. Området 
kan inte utan sanering användas till lekyta. Utan sanering kommer Regn-
bågens förskola inte att kunna fortsätta med sin verksamhet på fastigheten 
Risselås 1:30. Det skulle innebära att ett 30-tal barn inte längre har någon 
förskola.  
 
För aktuellt objekt (fastigheten Risselås 1:30 – Regnbågens förskola) finns 
ingen ansvarig verksamhetsutövare. Ingen verksamhet som har bidragit 
till föroreningen har pågått efter 1969 (fabriken lades ned på 1940-talet). 
Om det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare kan i vissa fall fas-
tighetsägaren bli saneringsansvarig, under förutsättning att fastigheten 
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förvärvats efter 1999 (då Miljöbalken trädde ikraft) och att fastighetsäga-
ren känt till eller borde ha känt till den förorenade marken. I aktuellt fall 
är det tveksamt om saneringsansvaret kan hamna på fastighetsägaren. I 
aktuellt fall är det troligast att det är staten som blir saneringsansvarig.  
 
För statliga saneringsobjekt fördelas medel ett par gånger per år. Här kon-
kurrerar samtliga statliga saneringsobjekt i landet om det anslag som rege-
ringen tilldelat. Det är oftast lättare att få pengar till undersökningar än till 
sanering. För att det ska bli aktuellt med medel till sanering krävs ofta 
flera kompletterande undersökningar. Det är inte troligt att statliga medel 
finns tillgängliga för sanering förrän om ett par år. För övriga förorenade 
delar av fabriksområdet innebär det inga större problem med att vänta på 
statliga medel. Däremot behövs akuta saneringsåtgärder för att kunna 
fortsätta med förskoleverksamheten inom den delyta som aktuellt ärende 
gäller. 
 
Ärendets handläggning 
Den 3 oktober 2017 blev kommunstyrelsens arbetsutskott informerade av 
kommundirektören, Anneli Svensson kring ärendet. Den 3 oktober 2017 
blev kommundirektören kallad till Ulriksfors för att diskutera de fynd av 
bl a bly som hittats i marken. Vid den tidpunkten så fanns en uppskattad 
kostnad för hela saneringen om ca 250 000 kr.   
Det uppstod naturligtvis en stor oro bland föräldrar till de barn som leker 
vid förskolan Regnbågen och kommunen engagerade sig sedan genom 
dess miljö- och byggavdelning som deltog på föräldramöte etc för att ge 
saklig info om risker etc. När föräldrar då hörde att åtgärder skulle vidtas 
så minskade oron.  
Vid den tidpunkten så fanns ett förslag att Strömsunds kommun och fas-
tighetsägaren skulle dela på kostnaden för åtgärderna.   
Vid sammanträdet med kommunstyrelsen den 24 oktober 2017 så infor-
merade kommundirektör det aktuella läget gällande lekytan. 
 
Med anledning av att det snart skulle bli omöjligt att gräva vid lekytan 
(pga vinter) så krävdes det snabbt agerande. Kommunstyrelsens ordfö-
rande beslöt därför den 30 oktober 2017 enligt KL 6 kap 36 §  att grävstart 
skulle ske. Anledningen till att ärendet brådskade var att kommunen an-
nars hade att hantera plats till 34 förskolebarn, därtill kommer naturligtvis 
då ett stort antal föräldrar som inte hade möjlighet att arbeta om kommu-
nen inte kunde tillhandahålla platser vid förskolan. Att så snabbt skapa 
nya lokaler till barnomsorg är omöjligt med den tidsaspekten. Vid den här 
tidpunkten framkom att fastighetsägaren endast skulle delfinansiera sane-
ringen med högst 100 000 kr. När saneringen, utgrävningen, inleddes så 
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upptäcktes att den uppskattade kostnaden om 250 000 kr inte längre var 
trolig då de föroreningar som enligt inledande undersökningar skulle fin-
nas på 0-30 cm djup. När arbetet sedan inleddes visade det sig att de föro-
renade massornas mäktighet varierade mer och var på vissa ställen mer än 
50 cm. Mängden förorenade massor var därmed större och inom vissa om-
råden var massorna även mer förorenade. 
 
Den 7 november 2017 informerades kommunstyrelsens arbetsutskott av 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande. 
 
Den 21 november 2017 fattade kommunstyrelsen beslut gällande finansie-
ring av sanering vid lekytan. Den 13 december 2017 fattade sedan kom-
munfullmäktige slutligt beslut gällande finansiering av sanering av leky-
tan vid Regnbågens förskola. I beslutet framgår att kommunstyrelsens ar-
betsutskott ska fortsätta förhandlingar med dels fastighetsägaren och dels 
med andra myndigheter för att på sätt sänka kommunens kostnader. Den 
slutliga kostnaden för Strömsunds kommun är därför inte avgjord än.  
 
Det är alltså inte riktigt, som Edman anför, att kommundirektören fattat 
beslut att sanera och sedan att kommunen skulle stå alla kostnader.  
 
Den kommunala kompetensen och allmänintresset 
Kommuner och landsting får endast agera och bedriva verksamhet inom 
den kommunala kompetensen.  Den kommunala kompetensen är ett vitt 
begrepp och som därtill förändras över tid och i enlighet med samhällsut-
vecklingen i övrigt (se exvis Bohlin: kommunalrättens grunder). Allmänin-
tresset regleras i kommunallagen 2 kap 1 §. I lagkommentarer och i förar-
beten så anges att allmänintresset ska vara lämpligt, skäligt, ändamålsen-
ligt mm. Det finns inget krav att en kommun verksamhet/angelägenhet 
ska vara ett kvantitativt mått, utan den kommunala verksamheten/ange-
lägenheten kan vara till gagn för några kommunmedlemmar som exempel 
brukar anges gatubelysning.     
 
Utöver utgångspunkten i kommunallagen, allmänintresset, så har Högsta 
förvaltningsdomstolen genom avgöranden under främst 1960-talet visat 
på andra kommunalrättsliga principer som ska genomsyra den kommu-
nala verksamheten. Dessa principer är numer kodifierade i exempelvis 2 
kap 1-3§§, 2 kap 7-8§§, det kan vara lokaliseringsprincipen, förbud mot 
retroaktiva beslut etc. Dessa principer brukar också kallas kompetensbe-
gränsande principer. Därtill kommer att det finns kommunal kompetens 
enligt viss speciallagstiftning, som exempelvis Skollagen (2010:800), Plan- 
och bygglagen (2010:900) och Alkohollagen (2010:1622).  
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Strömsunds kommun har bedömt att det ligger i det kommunala allmän-
intresset att tillse att det den aktuella lekytan saneras främst med anled-
ning av att de barn som vistas på området inte ska på något sätt skadas. 
Till det kommer ett stort antal föräldrar som inte kan sköta sina arbeten 
inom Strömsunds kommun om det inte finns barnomsorg att tillgå, sär-
skilt när information om gift i marken uppkom med så kort varsel. 
 
    
Särskilt om KL 2 kap 8 § 
I kommunallagen 2 kap 8 § så framgår att en kommun eller landsting all-
mänt får främja näringslivet i kommunen, men att individuellt riktade 
stöd inte får lämnas om det inte föreligger synnerliga skäl. Vad som anses 
vara synnerliga skäl ha prövats och domstolen finner att nyttan av stödet 
måste motsvaras och vara i rimlig proportion till storleken av det stöd som 
kommunen gett. För det fall domstolen i nu aktuellt ärende finner att den 
sanering som utförts anses vara ett otillåtet stöd så vill Strömsunds kom-
mun särskilt understryka att nyttan som tillkommer kommunmedlem-
marna väl överstiger kostnaden för den sanering som utfördes..   
 
Skollagen 
I skollagen 8 kap regleras att kommunen har det yttersta ansvaret att 
ordna plats vid förskola. I nu aktuellt ärende så fanns inte, vare sig organi-
satoriskt eller ekonomiskt rimliga möjligheter att på så kort tid hitta nya 
lösningar gällande förskoleplatser för 34 barn. Strömsunds kommun var 
därför tvungen att agera skyndsamt i ärendet.  
 
Sammanfattningsvis vill kommunen anföra att beslut fattats av rätt organ, 
att ärendets beredning har genomförts i enlighet med kommunallagens 
krav och att kommunen följt gällande lagstiftning.  
 
Kommunen hemställer således mot bakgrund av vad som ovan anförts att 
Göran Edmans överklagande avslås. 
 
Bilaga. AU 2017-11-07 § 198 
Bilaga. KS 2017-11-21 § 197  
Bilaga. Utdrag ur Reglemente för kommunstyrelsen sid. 5  
Bilaga. Utdrag ur Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt sid. 7 
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§ 189 Dnr 2017.345 420 
 
Sanering av förorenad mark på fastigheten Risselås 1:30 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har fått statliga medel för att undersöka 
eventuella föroreningar efter gamla sulfitfabriken i Ulriksfors.  I samband 
med den översiktliga undersökningen av området hittades kraftigt föro-
renade jordmassor, bland annat innanför den lekyta som används av 
Regnbågens förskola. Efter det blev känt att det fanns föroreningar har 
lekytan inte använts.  
 
De föroreningar som hittats är tungmetaller, framför allt bly i sådana hal-
ter att de kan vara skadliga för människors hälsa och för miljön. Riskbe-
dömningen utgår från två olika typer av markanvändningar, känslig 
markanvändning (där kan barn och vuxna vistas under hela sin livstid 
och man ska kunna odla mat på platsen) och mindre känslig markan-
vändning (där kan vuxna vistas under arbetstid i ett helt yrkesliv, barn 
vistas tillfälligt). Det område som används till lekyta ska klara kraven för 
känslig markanvändning, då barn vistas i området mer än endast tillfäl-
ligt. 
 
Bly är en tungmetall som redan vid låga doser kan ge skador på centrala 
nervsystemet. Exponering i aktuellt fall kan förkomma om barn stoppar 
jord i munnen och/eller sväljer en del av jorden. Det bedöms inte före-
ligga några hälsorisker om dosen understiger 0,5 µg bly per kg kroppsvikt 
och dygn. Om barnet väger 10 kg bör intaget alltså inte överstiga 5 µg per 
dygn och då ska även andra källor räknas in. De största källorna till blyin-
tag är dricksvatten, bly i smycken, viltkött, blyglaserad keramik m.m. Av 
de mest förorenade jordarna som har hittats inom lekytan behövs det ca 2 
mg jord (0,5 kryddmått) för att intaget ska bli 5 μg bly. Det är dock inte 
troligt att allt bly i jorden är tillgängligt för upptag i kroppen, däremot 
finns det i exemplet inte några marginaler till annan exponering. 
 
Miljö- och byggavdelningen föreslår att Strömsunds kommun beslutar att 
delfinansiera saneringen av det delområde inom Ulriksfors gamla sulfit-
fabrik som används till lekyta av Regnbågens förskola.  
 
Yrkande 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt miljö- och bygg-
avdelningens förslag och att medel anvisas ur kommunstyrelsens konto 
för oförutsedda behov. 
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§ 189 forts. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Strömsunds kommun beslutar att delfinansiera saneringen av det del-
område inom Ulriksfors gamla sulfitfabrik som används till lekyta av 
Regnbågens förskola. 

 
2. Kommunen tar på sig kostnadsansvaret för utgrävning och bortforsling 

av förorenade massor samt återfyllning med morän. 
 
3. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. 
 
_____  
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§ 197 2017.345 420 

Sanering av förorenad mark på fastigheten Risselås 1:30 
 
Länsstyrelsen i Jämtlands län har fått statliga medel för att undersöka 
eventuella föroreningar efter gamla sulfitfabriken i Ulriksfors.  I samband 
med den översiktliga undersökningen av området hittades kraftigt föro-
renade jordmassor, bland annat innanför den lekyta som används av 
Regnbågens förskola. Efter det blev känt att det fanns föroreningar har 
lekytan inte använts.  
 
De föroreningar som hittats är tungmetaller, framför allt bly i sådana hal-
ter att de kan vara skadliga för människors hälsa och för miljön. Riskbe-
dömningen utgår från två olika typer av markanvändningar, känslig 
markanvändning (där kan barn och vuxna vistas under hela sin livstid 
och man ska kunna odla mat på platsen) och mindre känslig markan-
vändning (där kan vuxna vistas under arbetstid i ett helt yrkesliv, barn 
vistas tillfälligt). Det område som används till lekyta ska klara kraven för 
känslig markanvändning, då barn vistas i området mer än endast tillfäl-
ligt. 
 
Bly är en tungmetall som redan vid låga doser kan ge skador på centrala 
nervsystemet. Exponering i aktuellt fall kan förkomma om barn stoppar 
jord i munnen och/eller sväljer en del av jorden. Det bedöms inte före-
ligga några hälsorisker om dosen understiger 0,5 µg bly per kg kroppsvikt 
och dygn. Om barnet väger 10 kg bör intaget alltså inte överstiga 5 µg per 
dygn och då ska även andra källor räknas in. De största källorna till blyin-
tag är dricksvatten, bly i smycken, viltkött, blyglaserad keramik m.m. Av 
de mest förorenade jordarna som har hittats inom lekytan behövs det ca 2 
mg jord (0,5 kryddmått) för att intaget ska bli 5 μg bly. Det är dock inte 
troligt att allt bly i jorden är tillgängligt för upptag i kroppen, däremot 
finns det i exemplet inte några marginaler till annan exponering. 
 
Miljö- och byggavdelningen föreslår att Strömsunds kommun beslutar att 
delfinansiera saneringen av det delområde inom Ulriksfors gamla sulfit-
fabrik som används till lekyta av Regnbågens förskola.  
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 189/2017 
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§ 197 forts.

Yrkanden 

* Gudrun Hansson (S) yrkar att en ny punkt, som nu blir punkt 3, läggs
till i arbetsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att förhandla med statliga 
myndigheter och Korsta fastigheter för att minska kommunens kostnader. 

* Susanne Hansson (S) yrkar ändringen av punkt 3 i arbetsutskottets för-
slag, som nu blir punkt 4, att medel anvisas ur kommunfullmäktiges 
konto för oförutsedda behov 2017. 

Ajournering 

Efter yrkande av Catarina Espmark (M) ajourneras sammanträdet för 
överläggning i partigruppen. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med ändring 
och tillägg enligt yrkandena och finner bifall till detta. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Strömsunds kommun beslutar att delfinansiera saneringen av det del-
område inom Ulriksfors gamla sulfitfabrik som används till lekyta av
Regnbågens förskola.

2. Kommunen tar på sig kostnadsansvaret för utgrävning och bortforsling
av förorenade massor samt återfyllning med morän.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att förhandla med stat-
liga myndigheter och Korsta fastigheter för att minska kommunens
kostnader.

4. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda behov
2017. 

Göran Espmark (C), Nils-Bengt Nilsson (C), Catarina Espmark (M), Simon 
Högberg (M), Hans Elmbjer (SD) och Göran Edman (RD) deltar inte i be-
slutet. 

_____ 
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• Hantera förvaltade stiftelser och fonder samt efter samtycke 
från annan nämnd placera sådana medel som igår i donation 
som förvaltas av den nämnden. 

3. Upprätta förslag till budget i enlighet med KL. 
4. Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen 

(1997:614) om kommunal redovisning. 
5. Upprätta årsredovisning och delårsraport i enlighet med lagen 

(1997:614) om kommunal redovisning. 
 
Delegering från fullmäktige  

7 §. Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige bestämt.  

2. Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunens fasta 
egendom.  

3. Köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering enligt full-
mäktiges beslut. 

4. I mål och ärenden där styrelsen för kommunens tala, med för 
kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betal-
ning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

5. Tillstånd att använda kommunens vapen. 
6. Avgivande av yttrande enligt kameraövervakningslagen (2013:460). 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige 
när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att 
yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda 
med berörd nämnd vid handläggningen av yttrandet. 

 
Personalpolitiken 

8 §. Styrelsen har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret för alla anställda 
kvinnor och män i de kommunala verksamheterna. Det innebär bland 
annat att: 

1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare. 

2. Förhandla å kommunens vägnar enligt lagen om medbestämmande 
i arbetslivet (1976:580). 

3. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbets-
givare och dess arbetstagare. 

4. Besluta om stridsåtgärd. 
5. Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommu-

nala befogenheter. 
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10. Övriga ärenden 

 
Gäller inom alla förvaltningar och avdelningar inom kommunen.  

 
Ärendegrupp Delegat Villkor/notering 
Krisledningsnämnd AU KS 2006-05-30, § 99 
Yttranden i trafikärenden. 
Avslag och yttranden i hastighetsären-
den. 

AU  

Beslut om alkohol vid extern represen-
tation. 

Ordf Riktlinjer för representat-
ion, uppvaktning och gå-
vor (Id nr 0:8) 

Utfärdande av fullmakt att föra kom-
munens talan inför domstol.  

Ordf Gäller inte tvister i perso-
nal- och organisationsfrå-
gor. Se avsnitt 6.3. 

I enlighet med KL 6 kap, 36 §, besluta i 
ärenden av så brådskande karaktär att 
styrelsens avgörande inte kan avvaktas  

Ordf Särskild anmälningsplikt 
förekommer enligt 6 kap, 
36 § i KL 

Avge yttranden som inte är av princi-
piell art eller av större ekonomisk bety-
delse. 

KC, FC Samråd ska ske med ordf. 
 

Fastställa kommunövergripande admi-
nistrativa rutiner inklusive dokument- 
och ärendehantering. 

KC Verkställighet 
 
 

Rätt att använda av kommunens vapen KC Riktlinjer kommunens va-
pen, Id nr 0:30 

Tillsyn av kommunens anslagstavla. KLF Verkställighet 
Yttrande om antagande av hemvärns-
män. 

KLF Verkställighet 

Registrering och tillståndsgivning enligt 
lotterilagen. 

KLF SFS 1994:1000 
 

Beslut om bidrag till ideella föreningars 
anställda. 

KLF Riktlinjer för bidrag till 
ideella föreningars an-
ställda (Id nr 3:7) 

Yttrande till Lotteriinspektionen om till-
stånd för spel på värdeautomater 

SN KS 2015-10-22, § 228 
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