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§ 45 Dnr 2013.43 252 

Försäljning av del av fastigheten Strömsund Ejdern 16 

Korsta Fastigheter AB har uttryckt önskemål om att få förvärva del av fas-
tigheten Strömsund Ejdern 16 efter att f.d. musikhuset rivits. 
 
Korsta Fastigheter AB äger angränsande fastighet Ejdern 17. Eftersom de 
idag saknar parkeringsplatser till flera av sina hyresgäster är anledningen 
till köpet främst att utöka antalet parkeringsplatser. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen säljer ca 
1 100 kvm av fastigheten Ejdern 16 till Korsta Fastigheter AB för 35 200 
kronor samt att köparen svarar för erforderliga förrättnings- och lagfarts-
kostnader samt bekostar eventuell ändring av detaljplan. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 24/2013 
  
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att fastigheten säljs i enlig-
het med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1 Del av fastigheten Strömsund Ejdern 16, ca 1 100 kvm säljs till Korsta 
Fastigheter AB för 35 200 kronor. 
 
2 Köparen svarar för erforderliga förrättnings- och lagfartskostnader samt 
bekostar eventuell ändring av detaljplan. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Korsta Fastigheter AB 
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§ 46 Dnr 2013.49 609 

Översyn av IT-kommunikationslänkar inom skolan 

Skrivelse har inkommit från barn- och utbildningsförvaltningen: 
 
”IT-kommunikationslänkarna till skolorna och förskolorna är generellt 
undermåliga i kommunen. 
 
Kommunikationslänken till Bredgårds skola och förskola är i dagsläget 
katastrofal. Det är en arbetsmiljöfråga för lärarna, förskollärare och rektor. 
Planerade lektioner och aktiviteter i förskolan går inte att genomföra. 
T.ex. arbetsuppgifter med lärportalen, EdWise, som bl.a. innehåller verk-
tyg för individuella utvecklingsplaner. Pedagogiska planeringar och om-
dömen får göras i hemmet. Frustrationen är olidlig med all väntan och 
störningar. 
 
I Hammerdal, Backe och Hoting är IT-kommunikationslänkarna inte hel-
ler tillräckliga. Hastigheten är för låg ca 1,5 - 3,5 Mb, vilket får till följd att 
det fungerar mindre bra när flera är uppkopplade. Exempelvis vid arbete 
med EdWise, då lärare använder interaktiva projektorer och är uppkopp-
lade mot nätet, då eleverna arbetar med datorer, personal arbetar med da-
tor och öppnar hemkatalog osv. Varken elever eller personal kommer då 
åt sina hemkataloger eller tar sig ut på nätet.  
 
Vad gäller Vattudalsskolan och Hedenvind så måste IT-kommunikations-
länkarna ses över. 
 
Nu behövs en politisk förankring inför fortsatt arbete. Kommunen behö-
ver avsätta medel för att säkra och förbättra skolornas och förskolornas 
möjlighet till IT-kommunikation. I första hand gäller det Bredgårds skola 
och förskola. Grevåkerskolan, skolorna i Backe och Hotings rektorsområ-
de men även de övriga skolorna och förskolorna i kommunen är aktuella. 
 
Förslag till beslut: 

Avsätta medel för att säkra och förbättra skolornas och förskolornas möj-
lighet till IT-kommunikation. 
 
Uppdra till IT-chef att säkra och förbättra skolornas och förskolornas möj-
lighet till IT-kommunikation snarast utifrån barn- och utbildningsförvalt-
ningens gemensamma prioriteringsordning.” 
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§ 46 forts. Dnr 2013.49 609 

IT-chef Leif Löfstedt informerar om ärendet och att det går att göra en 
akutlösning för Bredgård, Hoting och Backe. Kostnaden för den akuta 
lösningen beräknas till ca 50 000 kronor. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 26/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1 IT-chefen får i uppdrag att säkra och förbättra skolornas och förskolor-
nas möjlighet till IT-kommunikation snarast utifrån barn- och utbild-
ningsförvaltningens gemensamma prioriteringsordning. 
 
2 Kostnaden för uppgraderingen uppgår till ca 50 000 kronor och belastar 
barn-, kultur- och utbildningsnämnden. 
 
3 IT-chefen får i uppdrag att utarbeta en långsiktig lösning i samband 
med IT-planen. 
 
4 Återrapportering av ärendet sker till kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 16 april 2013. 
 
____  
 
Beslutsexpediering 
IT-chefen 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 47 Dnr 2011.494 109 

Uppföljning av LUPP-enkät – ungdomskonvent 

Skrivelse har inkommit från barn- och utbildningsförvaltningen: 
 
”Uppföljning av LUPP-enkät, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, 
budget för konventet och plan för genomförande 
 
Under hösten har kommunen genomfört LUPP-enkäten. I Strömsund be-
svarade 101 av 113 åttondeklassare enkäten vilket innebär en svarsfre-
kvens på 89 %. På Hjalmar Strömerskolan besvarade 75 av 83 elever enkä-
ten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 90 %.  
 
Genom Regionförbundet Jämtlands län har rapportskivning upphandlats 
både på läns- och kommunnivå. Högskolan i Dalarna kommer att skriva 
rapporten. Planen är att offentliggöra länsrapporten för politiker och 
tjänstemän i länet den 27 mars 2013. 
 
Nu behövs en politisk förankring inför fortsatt arbete i Strömsunds kom-
mun. Kommunen behöver därför avsätta medel för att kommunicera 
LUPP-resultatet och föra en dialog med de ungdomar som deltagit i un-
dersökningen. Detta kan göras genom att anordna ett ungdomskonvent, 
som riktas till de deltagande ungdomarna. Det kommunen måste fundera 
över är tidpunkten, medel för genomförande (budget samt arbetsgrupp, 
som arbetar med konventförberedelserna) och plan för genomförande av 
ett ungdomskonvent i Strömsund.  
 
Förslag till beslut: 
 
Avsätta medel för ett ungdomskonvent för att kommunicera LUPP-
resultatet och föra en dialog med kommunens ungdomar. 
 
Kommunstyrelsen inbjuder ungdomarna till diskussion om LUPP-
resultatet genom att uppdra till kommunchefen att genomföra ett ung-
domskonvent under april-maj 2013 alternativt under hösten 2013. 
 
Uppdra till kommunchef att utse en arbetsgrupp, som arbetar med kon-
ventförberedelserna.” 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 27/2013 
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§ 47 forts. Dnr 2011.494 109 

 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1 För att genomföra ett ungdomskonvent för att kommunicera LUPP-
resultatet och föra en dialog med kommunens ungdomar avsätts 55 000 
kronor. 
 
2 Kommunstyrelsen inbjuder ungdomarna till diskussion om LUPP-
resultatet genom att uppdra till kommunchefen att genomföra ett ung-
domskonvent under april-maj 2013. 
 
3 Nämnder och styrelser står för sina egna kostnader i samband med 
konventet. 
 
4 Medel anvisas ut kommunstyrelsens utvecklingspott. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
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§ 48 Dnr 2013.39 101 

Revisionsrapport – verkställighet av beslut 

Revisorerna har gett Kommunalsektor inom PwC i uppdrag att genomfö-
ra en granskning avseende verkställighet av beslut. 
 
Granskningen syftar till att se om styrelsen/nämnderna har en systema-
tisk uppföljning eller helhetsbild över hur fattade beslut verkställs.  
 
Den fråga som revisionen har velat få besvarad är: 
 
Har kommunstyrelsen en tillräcklig överblick över hur verkställigheten 
av beslut i nämnder fungerar och får fullmäktige information om detta? 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 28/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att yttrandet avges i enlig-
het med upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
PwC 
Revisorerna 
 



  

 
YTTRANDE 
 
2013-02-14 

 
 
 
 

 
1  

Kommunledningsförvaltningen    
Kansli    

  

  Strömsunds Kommun  
Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 
 

 Kommunrevisionen 
 
 
 
 
 
Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunens förtroendevalda revisorer har gett PwC i uppdrag att 
genomföra en granskning avseende verkställighet av beslut. 
 
Här framkommer inte om kommunfullmäktige ser några brister vad 
gäller verkställighet av de beslut fullmäktige fattar, och än mindre an-
visning om angelägna fokusområden. 
 
Kommunstyrelsen är öppen för en dialog med fullmäktige om råd och 
anvisningar för uppföljning/verkställighet av fullmäktiges beslut. Ett  
sådant samråd kan då utmynna i enkla och tydliga rutiner för uppfölj-
ning av hur fullmäktiges beslut verkställs. 
 
När det sedan är klart får ju också kommunrevisionen ett tydligare un-
derlag för sin granskning. 
 
Kommunstyrelsen har för närvarande inget övrigt att tillägga i denna 
fråga. 
 
Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun 
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§ 49 Dnr 2013.40 700 

Revisionsrapport – socialnämndens arbetsformer 

Revisorerna har gett Kommunal Sektor inom PwC i uppdrag att genom-
föra en granskning avseende socialnämndens arbetsformer. 
 
I rapporten kommer man fram till att nämndsekreteraren har en viktig 
funktion i att fungera som ”spindeln i nätet” och att ha kontroll på alla 
handlingar. De menar att det blir väldigt sårbart vid eventuell frånvaro 
och att socialnämnden inte kan lösa detta på egen hand varför rapporten 
även skickas till kommunstyrelsen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 29/2013 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunchefen får i uppdrag att komma med förslag till yttrande. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunchefen 
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§ 50 2013.042 422 

Återrapportering till Vattenmyndigheten 

Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet 
rapporterar den 28 februari varje år till Vattenmyndigheterna vilka åtgär-
der som genomförts under föregående kalenderår. 
 
Rapporteringen utgör underlag för en uppföljning av genomförda åtgär-
der för att bedöma huruvida fastställda miljökvalitetsnormer kommer att 
uppnås eller ej. Rapporteringen utgör grund för vattenmyndigheternas 
utformning av kommande åtgärdsprogram. 
 
Förslag till återrapportering har inkommit från miljö- och byggavdelning-
en samt teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 32/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att återrapportering avges i 
enlighet med upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Återrapportering avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Vattenmyndigheten 
Miljö- och byggavdelningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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Sammanfattning av frågor  
Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 

Åtgärd 32 

32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden som kan ha 

negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller 

riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. 

Frågan kan besvaras av personer med ansvar för fysisk planering och/eller 

miljöfrågor 

A) Finns det någon form av plan eller beslut (tillsynsplan, översiktsplan, verksamhetsplan 

eller liknande) som gäller tillsynen av verksamheter och/eller föroreningsskadade 

områden, där hänsyn tas till beslutade miljökvalitetsnormer för vatten? 

Ja  

Nej  

Om Ja, beskriv kortfattat och ange i vilken eller i vilka planer:  

A) Tillsynsplan  

B) Översiktsplan  

C) Verksamhetsplan eller liknande  

Kommentar 

Samtliga vattenförekomster (1113 st) i Strömsunds kommun har god kemisk status (med 

undantag för kvicksilver). Många vattenförekomster uppnår däremot ej god ekologisk 

status eller god ekologisk potential. Orsaken är nästan uteslutande flödesförändringar och 

bristande kontinuitet på grund av vattenreglering för elproduktion. För någon enstaka sjö 

(Hammerdalssjön) anges bara att bedömningen baseras på den indikativa modellen och att 

ytterligare undersökningar bör utföras. Vilken brist som skulle vara grund till att sjön bara 

anses ha Måttlig ekologisk status anges inte. Strömsunds kommun kan inte i sin 

tillsynsplan utgå från förhållanden som kommunen inte har makt att påverka och inte 

heller statusklassningar där det inte anges vilka skäl som ligger till grund för klassningen. 

  



 SAMMANFATTNING AV FRÅGOR 

OBS! Svaren ska registreras i  

webbenkäten 2 (7) 

  

 
 

B) Om kommunen inte har någon form av plan, beslut eller liknande med koppling till de 

miljökvalitetsnormer som beslutats av vattenmyndigheten, avser kommunen i så fall att 

omarbeta detta med hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten? 

Ja  

Nej  

Om Nej, pågår arbetet med att ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna på annat sätt? Beskriv 

kortfattat:  

Eventuell kommentar angående åtgärdspunkt 32:  

Den statusklassning som idag finns för kommunens vattenförekomster ger inget 

användbart underlag för att väga in miljökvalitetsnormerna för vatten i kommunens 

planering. 

 

Åtgärd 33 

33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en 

vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 

Frågan kan besvaras av personer med ansvar för fysisk planering och/eller 

miljöfrågor 

Observera – enkäten måste fullföljas för att registreras! 

A) Har kommunen sedan 2009 fastställt områden med krav på hög skyddsnivå för 

enskilda avlopp för områden som inte uppnår, eller riskerar att uppnå god ekologisk 

status? 

Ja  

Nej  

Eventuell kommentar:  

Områden med krav på hög skyddsnivå fastställdes redan 2006 (MBN § 107/2006). Hög 

skyddsnivå ska gälla inom 1.Yttre skyddsområde för vattentäkt, 2.Inom en radie av 250 m 

från dricksvattentäkt som omfattas av livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten eller 

socialstyrelsen allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (ej enskilda 

vattentäkter). 3.Områden med särskilt skydd enligt 3 kap 2 § i förordningen (2004:660) 

om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 4.Inom natura 2000 - områden 
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B) Om ja

Ja  

Nej  

 på fråga A, har vattenmyndighetens underlag (tex VISS, Vattenkartan, 

Åtgärdsprogrammet) använts för utredningen av en hög skyddsnivå? 

C) Om nej

Ja  

Nej   

 på fråga A, finns det en plan, beslut eller liknande för utredning av hög 

skyddsnivå? 

D) Om nej

Ja  

Nej   

 på fråga A, är detta för att kommunen inte har problem med övergödning 

kopplat till enskilda avlopp?  

Eventuella kommentarer angående åtgärdspunkt 33:  

Enligt kommunens plan för tillsyn enligt miljöbalken ska beslutet om i vilka områden hög 

skyddsnivå krävs revideras under 2013. Kommunen känner idag inte till några områden 

där det finns problem med övergödning kopplat till enskilda avlopp. 

Åtgärd 34 

34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter 

som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk 

status och god kvantitativ status. 

Frågan kan besvaras av personer med ansvar för VA-frågor 
Vattenmyndigheten har ett nära samarbete med SGU (Sveriges geologiska undersökning) och 
dricksvattenarkivet (DGV). Frågorna nedan kommer inte att ersätta den inrapportering som 
kommunen gör till denna databas. 

Observera – enkäten måste fullföljas för att registreras! 

 
A) Finns det vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för samtliga kommunala 

dricksvattentäkter som ligger helt eller delvis inom kommunens gränser? 

Ja  

Nej  
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B) Finns vattenskyddsområden där kommunen bedömer att vattenskyddsområdet/ 

bestämmelserna är otillfredsställande?  

Ja  

Nej  

Om Ja, hur avser kommunen att åtgärda bristerna?  

Arbete med framtagande av nya vattenskyddsområden och revidering av befintliga 

vattenskyddsområden pågår enligt fastställd plan. 

C) Om kommunen har vattentäkter som helt saknar vattenskyddsområden och/eller 

skyddsbestämmelser, hur planerar kommunen att skydda dessa? 

Genom upprättandet av nya vattenskyddsområden  

Annat  

Om Annat ange hur:       

D) För hur många av de kommunala dricksvattentäkterna har ett arbete med att skapa 

vattenskyddsområde påbörjats under 2012?  

Ange antal, om inga ange 0: 3 st  

Eventuell kommentar: Arbete med framtagande av nya vattenskyddsområden och 

revidering av befintliga vattenskyddsområden pågår enligt fastställd plan. 

 

Åtgärd 35 

35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50 

personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk status och god kvantitativ status och ett 

långsiktigt skydd. 

Frågan kan besvaras av personer med ansvar för VA-frågor 
Observera – enkäten måste fullföljas för att registreras! 
 
A) Har kommunen vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för samtliga icke kommunala 
dricksvattentäkter som ligger helt eller delvis inom kommunens gränser? 
Ja  

Nej  
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B) Om nej

Strömsunds kommun har ändå för avsikt att under 2014 utreda möjligheterna att hjälpa 

huvudmännen för dessa vattentäkter att upprätta vattenskyddsområden. 

, hur arbetar kommunen för att skydda de icke kommunala 

dricksvattentäkterna?  

Genom tillsyn enligt miljöbalken över närliggande verksamheter. 

 

Eventuella kommentarer angående åtgärdspunkt 35:  

Huvudmännen för de icke kommunala vattentäkterna har inte begärt att kommunen ska 

fastställa några skyddsområden. Strömsunds kommun har inte funnit något stöd i 

lagstiftningen för att tvinga huvudmännen att inkomma med underlag för fastställande av 

vattenskyddsområde. Huvudmännen har inte den geohydrologiska kompetens som behövs 

för att skapa ett sådant underlag, varför konsultföretag skulle behöva anlitas. Strömsunds 

kommun anser att ett sådant krav skulle strida mot proportionalitetsprincipen i 

miljöbalken 2 kap 7 §, d.v.s. kostnaden skulle inte vara rimlig i förhållande till nyttan. De 

icke kommunala vattentäkter som omfattas av Åtgärd 35, har idag god kemisk och 

kvantitativ status. Eventuella framtida verksamheter som skulle kunna försämra deras 

status kräver bygglov, anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken och risk för påverkan kan 

därmed förebyggas i prövningsförfarandet. 

Åtgärd 36 

36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och 

inte överträds. 

Frågan kan besvaras av personer med ansvar för fysisk planering och/eller 

miljöfrågor 

Observera – enkäten måste fullföljas för att registreras! 

A) Finns det program, beslut eller annat initiativ inom kommunen för hur prövning 

(bygglov mm) genomförs med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten 

Ja  

Nej  

Om ja ge ett exempel på hur kommunen har beaktat normerna i prövning:  

      

B) Finns det program, beslut eller annat initiativ för hur kommunen i fysisk planering tar 

hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten?  

Ja  

Nej  



 SAMMANFATTNING AV FRÅGOR 

OBS! Svaren ska registreras i  

webbenkäten 6 (7) 

  

 
 

Om ja ge ett exempel hur kommunen har beaktat normerna i fysisk planering:  

      

 

C) Finns det något annat alternativ sätt inom kommunen för hur hänsyn tas till 

miljökvalitetsnormer för vatten.  

Ja  

Nej  

Om ja ange på vilket sätt: 

      

Eventuella kommentarer angående åtgärdspunkt 36:  

Samtliga vattenförekomster (1113 st) i Strömsunds kommun har god kemisk status (med 

undantag för kvicksilver). Många vattenförekomster uppnår däremot ej god ekologisk 

status eller god ekologisk potential. Orsaken är nästan uteslutande flödesförändringar och 

bristande kontinuitet på grund av vattenreglering för elproduktion. För någon enstaka sjö 

(Hammerdalssjön) anges bara att bedömningen baseras på den indikativa modellen och att 

ytterligare undersökningar bör utföras. Vilken brist som skulle vara grund till att sjön bara 

anses ha Måttlig ekologisk status anges inte. Strömsunds kommun kan inte i sin planering 

utgå från förhållanden som kommunen inte har makt att påverka och inte heller 

statusklassningar där det inte anges vilka skäl som ligger till grund för klassningen. 

 

Åtgärd 37 

37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, 

särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, 

god kemisk status eller god kvantitativ status. 

Kan besvaras av personer som arbetar med miljö-, fysisk planering, och/eller VA-

frågor 

Observera – enkäten måste fullföljas för att registreras! 

Mer information om övergripande/strategisk vatten- och avloppsvattenplaner finns på 

vattenmyndighetens webbplats: http://www.vattenmyndigheterna.se/sv/om-

vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/konferenser-och-seminarier/Pages/workshop-

om-dricksvatten-2011.aspx  

  

http://www.vattenmyndigheterna.se/sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/konferenser-och-seminarier/Pages/workshop-om-dricksvatten-2011.aspx�
http://www.vattenmyndigheterna.se/sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/konferenser-och-seminarier/Pages/workshop-om-dricksvatten-2011.aspx�
http://www.vattenmyndigheterna.se/sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/konferenser-och-seminarier/Pages/workshop-om-dricksvatten-2011.aspx�


 SAMMANFATTNING AV FRÅGOR 

OBS! Svaren ska registreras i  

webbenkäten 7 (7) 

  

 
 

 

A) Har kommunen någon form av övergripande/strategisk vatten- och avloppsvattenplan?  

Ja  

Nej  

Eventuell kommentar:  

      

Om ja

Om 

 ge exempel på hur kommunen tagit hänsyn till miljökvalitetsnormerna i planen: 

      

nej

Eventuella kommentarer angående åtgärdspunkt 37:  

      

, tänker kommunen påbörja/ta fram en sådan under år 2013?  

Ja  

Nej  

 

Åtgärd 38  

– Endast för kommuner i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt 

38. Kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelserna ta fram underlag och genomföra åtgärder för att 

minska påverkan från de delar av det rörliga friluftslivet samt båtturism som kan ha negativ inverkan på 

vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 

ekologisk status eller god kemisk status. 

Kan besvaras av personer med ansvar för miljöfrågor 

Observera – enkäten måste fullföljas för att registreras! 

A) Har kommunen sedan 2009 påbörjat arbetet med åtgärden?  

Ja  

Nej  

Om ja, ge ett exempel:  

      

 

 

Eventuella kommentarer angående åtgärdspunkt 38:  

      



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-02-26  10  
     

     

Justering (sign) 
 

  

 § 51 Dnr 2013.61 882 

Regional vattenförsörjningsplan för Västerbottens län 

Länsstyrelsen i Västerbottens län har skickat ett förslag till regional vat-
tenförsörjningsplan på remiss till bland annat Strömsunds kommun. Pla-
nens specifika syfte är att identifiera länets viktigaste dricksvattenresur-
ser. Några av de viktiga dricksvattenresurserna har sin utsträckning i fle-
ra kommuner. I planen nämns särskilt att kommuner behöver samverka i 
arbetet med bl.a. fysisk planering, beredskapsplanering och tillsyn av oli-
ka verksamheter, för att dessa dricksvattenresurser ska få ett bra skydd. 
Regionalt viktiga dricksvattenresurser bör enligt planen i all fysisk plane-
ring uppmärksammas som områden av intresse för nuvarande och kom-
mande dricksvattenförsörjning och skyddas från exploatering.  
 
Kommunstyrelsen föreslås yttra sig enligt följande: 
 
Strömsunds kommun noterar att Västerbottens läns vattenförsörjnings-
plan endast berör Strömsunds kommun på så sätt att Borgasjön, som till 
hälften ligger inom kommunen, har pekats ut som en av de regionalt vik-
tigaste dricksvattenresurserna. 
 
Under förutsättning att Borgasjön även i den fastställda planen anges som 
en regionalt viktig dricksvattenresurs, kommer Strömsunds kommun att 
ta hänsyn till detta i sitt arbete med fysisk planering, beredskapsplanering 
och tillsyn av olika verksamheter. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 33/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att yttrande avges i enlighet 
med upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag.  
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Miljö- och byggavdelningen 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-02-26  11  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 52 Dnr 2013.31 103 

Sammanslagning av Inlandskommunernas Ekonomisk Före-
ning och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 

En förfrågan från Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) har 
gått till Inlandskommunernas Ekonomisk Förening (IEF) om en samman-
slagning av de två organisationerna. Vid årsstämman för IEF togs frågan 
upp och ett positivt besked gavs till styrelsen som fick i uppdrag att arbe-
ta vidare med ärendet. Sedan dess har en grupp från IEF och FSV träffats 
för samtal om förutsättningar för ett samgående och även diskuterat än-
damålsparagraf och stadgar. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 34/2013 
 
Yrkanden 

* Jan-Olof Andersson (m) yrkar att Strömsunds kommun ser positivt på 
att dessa två föreningar slås samman. 
 
* Gudrun Hansson (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Jan- Olof Anders-
sons yrkande och finner bifall till eget yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Strömsunds kommun ser inte någon anledning till att slå samman dessa 
två föreningar vars grundande skedde med helt olika syften. Även fram-
gent finns stora behov att driva dessa frågor men vi anser att det görs bäst 
i två separata föreningar som var för sig attraherar sina medlemmar. 
Detta hindrar inte ett nära samarbete mellan IEF och FSV samt andra or-
ganisationer. 
 
Reservationer 

Jan-Olof Andersson (m), Hans Wessén (m), Ragnar Lif (c), Nils-Bengt 
Nilssson (c) och Göran Espmark (c) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Jan-Olof Anderssons yrkande. 
_____  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-02-26  12  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 52 forts. Dnr 2013.31 103 

Beslutsexpediering 
Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV)  
Inlandskommunernas Ekonomisk Förening (IEF) 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-02-26  13  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 53 Dnr 2013.61 882  

Kultursatsning/bibliotek i Backe 

Skrivelse har inkommit från Fjällsjö Framtid med anledning av föränd-
ringarna bl.a. när det gäller lokalyta och öppettider för biblioteket i Backe. 
 
Föreningen har ett förslag till utveckling av biblioteket i samarbete med 
kommunen där man bl.a. vill flytta verksamheten till gamla bespisnings-
lokalen och fylla på med annan verksamhet. Bilaga 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 37/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunchefen får i uppdrag att utreda frågan i samråd med barn-, kul-
tur- och utbildningsnämnden. Utredningen ska bl.a. ge svar på kostnader 
för åtgärder i bespisningslokalen samt barn-, kultur- och utbildnings-
nämndens inställning till att flytta biblioteksverksamheten. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunchefen 





 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-02-26  14  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 54 Dnr 2012.351 253  

Kulturarvslyftet i Strömsund och Backe 

Kulturarvslyftet är ett kultur- och arbetsmarknadspolitiskt program. Syf-
tet är att kunna erbjuda utvecklande arbetsuppgifter inom kulturarvssek-
torn till personer som av olika skäl varit frånvarande från arbetsmarkna-
den. Samtidigt blir angelägna arbetsuppgifter utförda och kulturarvet 
vårdas. Satsningen gäller hela landet och riktar sig till såväl lokala, regio-
nala och statliga institutioner som till ideella aktörer. 
 
KC Närservice har blivit beviljad ett projekt i Strömsunds kommun som 
innebär att man kommer att behöva lokaler både i Backe och i Strömsund. 
Projektet innebär i dagsläget att man kommer att kunna anställa 14 per-
soner, fem i Backe och nio i Strömsund. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 38/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1 Strömsunds kommun stödjer projektet genom att erbjuda KC Närservi-
ce att hyra kontorslokaler i Granenhuset i Strömsund kostnadsfritt under 
projektperioden dvs under åren 2013 och 2014. 
 
2 Strömsunds kommun står för hyran om 2 000 kronor per månad i Fjäll-
sjö Framtids gamla lokaler på Kyrkgatan i Backe under projektperioden 
dvs under åren 2013 och 2014. 
 
3 Medel anvisas årsvis ur kommunstyrelsens konto för lokalhyror. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
KC Närservice 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Ekonomi 
Fjällsjö Framtid 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-02-26  15  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 55 Dnr 2012.397 107 

Svar på Revisionsrapport – kommunstyrelsens uppsikt över 
bolagen  

Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC i uppdrag 
att genomföra en granskning avseende kommunstyrelsens uppsikt över 
bolagen. Aktuell revisionsfråga har varit: 
 
Är kommunstyrelsens uppsikt över företagens verksamhet ändamålsenlig 
och tillräcklig? 
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens uppsikt 
över företagens verksamhet till stor del är ändamålsenlig och tillräcklig 
men att den kan utvecklas inom vissa områden. 
 
Kommunchefen har lämnat förslag till yttrande över rapporten. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 40/2013 
 
Yrkande  

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att yttrande avges i enlighet 
med upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
PwC  
Revisorerna 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 4 
2013-02-07 
 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Kommunchef 

Nämnd/styrelse 
KS 

 
 

Svar Revisionsrapport – kommunstyrelsens uppsikt över bo-
lagen underlag till KS AU 2013-02-13 
 
Sammanfattning av ärendet 

Revisionsrapport – kommunstyrelsens uppsikt över bolagen 
Revisorerna har gett Kommunal Sektor inom PwC i uppdrag att genom-
föra en granskning avseende kommunstyrelsens uppsikt över bolagen. 
I bifogade revisionsrapport redovisas granskningen.  
Vi (Kommunrevisionen) emotser svar till 2013-03-15 med angivande av 
de åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas med anledning av 
rapporten.  
 
Initierare 

Revisionens ordförande 
 
Förslag till beslut och motivering 

Svaret utgörs av texten från rapportens sammanfattning med  
• förslag på varje punkt med fet stil 
• formulerade texter som bör införas med fet kursiv stil 

 
Rapportens sammanfattning Svar 
Uppföljning av ägardirektiven bör 
formaliseras. 
- I ägardirektiven bör framgå vilka 
styrdokument som bolagen har att 
förhålla sig till. 
 

Ja 
Text som reglerar detta förs in i författningssam-
lingen. Förslag enligt nedan: 
Kommunens alla styrande dokument gäller de 
kommunal förvaltningen, kommunala projekt 
samt i tillämpliga delar de kommunala bolagen 

- Representanter från bolagen bör del-
ta när strategiska frågor i kommunen 
diskuteras. 

Sker redan till del man kan formaliseras. 
Bolagens ordförande och VD deltar i budgetbered-
ningen. 
 
 

- Kommunstyrelsens roll gentemot 
bolaget bör förtydligas. 
 

Ja 
Text i reglementet idag 

• ha fortlöpande uppsikt och bevaka verk-
samheten i företag som kommunen helt el-
ler delvis äger eller annars har intressen i 
samt 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 4 
2013-02-07 
 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Kommunchef 

Nämnd/styrelse 
KS 

 
• tillvarata kommunens intressen vid bo-

lags- och föreningsstämmor och andra lik-
artade sammanträden i företag som kom-
munen helt eller delvis äger eller annars 
har intressen i. 

Föreslår följande kompletteringar i reglementet 
för KS §3 

• Kommunstyrelsen skall följa bolagens verk-
samhet. Vid behov av åtgärder skall kom-
munstyrelsen föreslå att kommunfullmäkti-
ge beslutar om nya ägardirektiv mm. 

 
 

- Formerna för kommunstyrelsens di-
alog med bolagen bör diskuteras. 
 

I KS interkontrollplan för 2013 finns angivet som 
en punkt Dialog med bolagen, en gång per år. 
 

- Rutiner för överlämnande av upp-
drag och direktiv från fullmäktige till 
bolagen bör ses över. 
 

Ja 
Kan, om fullmäktige så beslutar, införas i den 
nya arbetsordning för kommunfullmäktige som 
är under utarbetande 
 

 
Dessutom är följande redan under behandling 
Yttranderätt ändras till möjlighet att ta ställning i det nya 
förslag till bolagsordningar som är under framtagande. Be-
slut på KS 2013-01-29 enligt nedan: 
 
§ 5 Fullmäktiges möjlighet att ta ställning 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Strömsunds 
kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verk-
samheten som är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt fattas. Bolaget skall följa de ägardirektiv 
som kommunfullmäktige utfärdar. 

 
- Kommunstyrelsens rapportering till 
fullmäktige angående uppsiktsplik-
ten skulle kunna formaliseras till en 
särskild punkt på fullmäktiges dag-
ordning, ” kommunstyrelsens upp-
siktsplikt”, detta gäller även uppsik-
ten över nämnderna. 
 

Ja 
Kan, om fullmäktige så beslutar, införas i den 
nya arbetsordning för kommunfullmäktige som 
är under utarbetande 
 

 
Anders Andersson 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 4 
2013-02-07 
 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Kommunchef 

Nämnd/styrelse 
KS 

 
Beskrivning av ärendet 

Grundläggande handling 
Arbetsrapport 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen 
Ref Anneth Nyqvist, November månad 2012 
 
Andra styrande dokument 

• Bolagsordningar 
• Ägardirektiv 
• Internkontrollplan 

 
Förslag till beslut och motivering 

Skriv ditt förslag till kommentar/svar på respektive avsnitt i respektive 
ruta samt under sammanfattande svar 
 
 
 
 
 

Innehållsförteckning Kommentar – Förslag till svar 
2 Inledning  
2.1 Bakgrund och revisionskriterier  
2.2 Metod  
2.3 Avgränsning  
3 Lagstiftning och styrande dokument  
3.1 Kommunallagen  
3.2 Kommunstyrelsens reglemente Stämmer med det reviderade reglementet som togs av KF 2012-

11-14 
3.3 Kommunens ledningssystem Metodiken för hantering av politiska prioriteringar i budgetpro-

cessen och vid uppföljning mål är ny och tillämpades för första 
gången och på prov under hösten 2012. Metodiken ska utvärde-
ras och konkreta riktlinjer ska utarbetas under 2013. Då bör bola-
gens ansvar klarläggas. 

3.4 Interna dokument gällande uppsiktsplik-
ten 

 

3.4.1 Finans- och borgenspolicy (Kf 12 juni 
2002 § 53)  

 

3.4.2 Övriga policy- och styrdokument Det bör klarläggas i ägardirektiven och samlat vilka styrande 
dokument som ska/bör gälla för bolagen. 
 
Kan ske som en övergripande text i Författningssamlingen 

3.4.3 Budget 2012  
3.4.4 Ägardirektiv för samtliga tre bolag Se 3.4.2 
3.4.5 Bolagsordningar  
3.4.6 Revisionell bedömning Det bör klarläggas i ägardirektiven och samlat vilka styrande 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 4 av 4 
2013-02-07 
 

Förvaltning 
 

Ärendenr/diarienr 
 

Utredare/handläggare 
Kommunchef 

Nämnd/styrelse 
KS 

 
Innehållsförteckning Kommentar – Förslag till svar 

dokument som ska/bör gälla för bolagen. 
 
Yttranderätt ändras till möjlighet att ta ställning i det nya förslag 
till bolagsordningar som är under framtagande. Beslut på KS 
2013-01-29 enligt nedan: 
 
§ 5 Fullmäktiges möjlighet att ta ställning 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Strömsunds 
kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verk-
samheten som är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt fattas. Bolaget skall följa de ägardirektiv som 
kommunfullmäktige utfärdar. 

4 Kommunstyrelsens utövande av uppsiktsp-
likten 

 

4.1 Gemensamma arenor OBS att VD deltar fyra gånger per är i kommunchefs lednings-
möte. 
Repr för bolagen är inbjudna / brukar även deltaga på informa-
tionsgruppens möten en gång per månad. 

4.2 Kommunikation  
4.3 Organisering av uppföljning och rappor-
tering 

 

4.4 Styrelsens begäran om upplysningar från 
bolagen 

 

4.5 Uppföljning och återrapportering till 
fullmäktige 

Borde det här skrivas i i arbetsordningen för kommunfullmäkti-
ge? 

4.6 Revisionell bedömning  
 

 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-02-26  16  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 56 Dnr 2013.66 042 

Information om bokslut 2012 

Vid sammanträdet redovisar kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
verksamheternas resultat 2012.  
 
Det ekonomiska målet med ett överskott på 14 miljoner kronor uppnåd-
des. Totalt uppgår årets resultat till 25 miljoner kronor plus.   
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____  
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-02-26  17  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 57 

Finansrapport kommunkoncernen per den 31 december 2012 

Vid sammanträdet redovisar kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
finansrapporten per den 31 december 2012.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____  
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-02-26  18  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 58 Dnr 2013.67 042  

Reviderad resultaträkning för 2013 

Vid sammanträdet redovisar kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
skatteintäkter 2013.  
 
Yrkande  

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att yttrande avges i enlighet 
med ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyfts förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1 Reviderad resultaträkning 2013 fastställs. 
 
2 Fullmäktiges anslag för oförutsedda behov ökas med 5 miljoner kronor. 
 
_____  
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-02-26  19  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 59 Dnr 2013.7 299 

Fastigheter för el- och tekniköverkänsliga 

Regionförbundet Jämtlands län har vid sammanträdet den 3 december 
2012, § 39, tagit upp frågan om inventering av bostäder för elöverkänsli-
ga. Ursprunget till detta är att Krokoms kommun har fått ett medborgar-
förslag om fastigheter för el- och tekniköverkänsliga. 
 
Den primärkommunala nämnden beslutade att medborgarförslaget skulle 
lämnas till respektive kommun för att inventera behovet samt att inven-
teringen återrapporteras till primärkommunala nämnden. 
 
Kommunchefen har lämnat förslag på skrivelse till den primärkommuna-
la nämnden. 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Regionförbundet Jämtlands län 



  

 
 
2013-01-22 

  
 
 

Kommunchefen   
     

  
Strömsunds Kommun 

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

 

 
 James Winoy 

 Förbundssekreterare 
  Regionförbundet Jämtlands län   
 
 
Svar - Inventering av behovet om bostäder för el- och tekniköver-
känsliga 
Strömsunds kommun insänder svar på förfrågan från Primärkom-
munala nämnden efter en motion i Krokoms kommun. Motion mm 
finns i slutet av detta dokument. 
 
Svaret består av en bakgrundsbeskrivning, sammanfattning samt 
svar. 
 
Bakgrundsbeskrivning 
Inledningsvis, också som grund för internt remissarbete, finns några 
resonemang om begreppet som sådant. 
 
Begrepp 
 
Tekniköverkänslig, har inte kunnat finna någon relevant förklaring 
till vad som avses 
 
Elöverkänslig; begreppet finns och nedan finns några beskrivningar 
 
Boverket 
http://www.boverket.se/Vagledningar/Bostadsanpassningsbidrag
/villkor/Fasta-funktioner-mm/Exempel-pa-atgarder/Elsanering/  
 
Elsanering som bostadsanpassning har inte ansetts vara en stödbe-
rättigad åtgärd i rättspraxis. 
 
I övrigt har Boverket en mycket begränsad beskrivning kring detta. 
 
Socialstyrelsen 
http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/elektromagnetiskafalt/e
lkanslighet  
Elkänsliga personer upplever symtom som rodnad, stickande känsla 
i huden, yrsel och trötthet. I dag finns inte något vetenskapligt un-
derlag som styrker ett orsakssamband mellan dessa symtom och 
elektromagnetiska fält.  
 

http://www.boverket.se/Vagledningar/Bostadsanpassningsbidrag/villkor/Fasta-funktioner-mm/Exempel-pa-atgarder/Elsanering/�
http://www.boverket.se/Vagledningar/Bostadsanpassningsbidrag/villkor/Fasta-funktioner-mm/Exempel-pa-atgarder/Elsanering/�
http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/elektromagnetiskafalt/elkanslighet�
http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/elektromagnetiskafalt/elkanslighet�
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Besvär varierar och beskrivs olika av olika personer 
Elkänslighet är ett antal icke-specifika symtom som påverkade per-
soner kopplar till exponering för elektromagnetiska fält, EMF. De 
vanligaste symtomen är rodnad, stickande eller brännande känsla i 
huden, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamå-
ende, hjärtklappning och matsmältningsstörningar. Besvären be-
skrivs olika av olika personer och kan variera i svårighetsgrad mel-
lan individer.  
 
Vetenskapligt stöd för samband mellan exponering och symtom sak-
nas 
I experimentella studier har varken friska eller elkänsliga personer 
kunnat avgöra bättre än slumpen om de varit exponerade för EMF 
eller inte. Det finns därför för närvarande inte något vetenskapligt 
stöd för att det föreligger något orsakssamband mellan exponering 
för EMF och symtom. Samtidigt råder det inget tvivel om att det 
finns personer som har svåra besvär och lider i närheten av elektrisk 
utrustning.  
 
Specifika rekommendationer för sjukskrivning saknas  
Med hänvisning till forskningsläget anser Socialstyrelsen att det sak-
nas bevis för att elkänslighet är en sjukdom. De olika symtomen har 
klassificerats av Världshälsoorganisationen, WHO, vars koder an-
vänds i sjukvården. Socialstyrelsens beslutsstöd, råd till läkare som 
medverkar i sjukskrivningsprocessend, innehåller inte råd om sjuk-
skrivning på grund av upplevda symtom vid exponering för elek-
tromagnetiska fält. Elkänslighet är därmed inte en medicinsk dia-
gnos. Personer kan under kortare tid sjukskrivas för symtomdiagno-
ser tills orsaken för besvären diagnostiserats. Läkarintyget vid sjuk-
skrivning ska visa att patientens arbetsförmåga är sänkt. 
 
Personer som relaterar besvär till elkänslighet har rätt till utredning 
Det är Försäkringskassan som prövar rätten till sjukpenning och 
sjuk- och aktivitetsersättning. Försäkringskassans beslut kan över-
klagas till de administrativa domstolarna. Flera sjukdomar kan ge 
upphov till samma symtom. Därför är det viktigt att personer med 
besvär genomgår en noggrann medicinsk utredning för att kunna ge 
rätt behandling. Patienter som relaterar sina besvär till EMF har rätt 
till en noggrann utredning och ett respektfullt bemötande i sjukvår-
den, enligt SOSFS 1998:3, Bemötande av patienter som relaterar sina 
besvär till amalgam och elektricitet.  
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Funktionshinder, inte en egenskap  
Utgångspunkten för handikappolitiken är att funktionshinder inte 
ses som en egenskap hos individen utan betecknar brister i mötet 
mellan individens förutsättningar och miljön. Enligt Socialstyrelsen 
är funktionsnedsättning en ”nedsättning av fysisk, psykisk eller in-
tellektuell förmåga” och funktionshinder är ”begränsning som en 
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivning-
en”. Enskilda personer som anser sig ha behov av samhällets stöd, 
enligt till exempel Socialtjänstlagen, har rätt att få sina behov be-
dömda och rätten till stöd prövad utifrån gällande lagstiftning oav-
sett orsaken till stödbehovet.  
 
Statsbidrag till handikapporganisationer 
Socialstyrelsen har bedömt att Elöverkänsligas riksförbund uppfyller 
förordningens krav för att få statsbidrag som handikapporganisa-
tion. 
 
Syftet med statsbidraget är att ”stödja handikapporganisationer i de-
ras arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer 
med funktionshinder". Med handikapporganisation avses i förord-
ningen bland annat en riksomfattande organisation vars medlemmar 
till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter stora svårigheter 
i det dagliga livet, och vars ändamål är att förbättra livsvillkoren för 
personer med funktionsnedsättningar och bevaka deras intressen.    
 
Verksamhetsansvariga behöver inte vidta försiktighetsåtgärder  gäl-
lande mobilbasstationer   
I miljöbalken, 2 kap. 3 § finns den grundläggande hänsynsregeln för-
siktighetsprincipen. Den säger att alla som driver en verksamhet ska 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de för-
siktighetsmått som behövs för att verksamheten inte ska skada häl-
san eller miljön. Miljödomstolarna har inte funnit skäl att anta att 
elektromagnetiska fält från mobilbasstationer skulle kunna medföra 
olägenheter för de närboendes hälsa i miljöbalkens mening. Domsto-
larna har därför varken funnit skäl för beslut om förbud eller om för-
siktighetsåtgärder enligt försiktighetsprincipen. 
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Wikipedia  
http://sv.wikipedia.org/wiki/El%C3%B6verk%C3%A4nslighet  
 
Med elöverkänslighet (även elallergi, elkänslighet eller bildskäms-
sjuka) avses en upplevd extra känslighet för elektromagnetiska fält i 
nivåer som för människor inte är märkbara.  
 
Symtomen innefattar sömnstörningar, huvudvärk, allmän trötthet, 
koncentrationssvårigheter, yrsel, irriterad hud samt hjärtklappning. 
Elöverkänslighet har ej kunnat påvisas i vetenskapliga försök trots 
omfattande forskning. 
Elöverkänsliga patienter som i dubbelblinda försök trott sig blivit ut-
satta för signaler från en mobiltelefon har uppgett sig få kraftig hu-
vudvärk, trots att inget fält har varit påslaget vilket tyder på att be-
svären inte orsakas av elektromagnetiska fält, utan har psykologiska 
orsaker, en så kallad noceboeffekt . 
Svenska myndigheters linje är att elektromagnetisk strålning under 
de gränsvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat inte kan 
leda till besvär.[ 
 
Föreningen Vetenskap och Folkbildning utser årets förvillare 2011 
Föreningen ger en annan vinkling av hur myndigheter bör behandla 
frågan 
http://www.vof.se/visa-folkbildare  
 
Till Årets förvillare 2011 utses Miljönämnden i Mora och Orsa. Skälet 
är att miljönämnden bortsett från vetenskaplig kunskap i hantering-
en av så kallad elöverkänslighet. 
  
Sedan 2006 har miljönämnden hanterat ett klagomål innefattande 
krav om att kommunen skulle se till att mobiloperatörer minskade 
strålningen från sina master. Strålningen sades orsaka en rad hälso-
problem. Miljönämnden har lagt stora resurser på att utreda kravet 
utan att ta hänsyn till att radiovågor aldrig har kunnat visas orsaka 
överkänslighetsreaktioner när man gjort kontrollerade vetenskapliga 
försök. I stället har miljönämnden hävdat att forskningsläget skulle 
vara oklart och att samband inte kan uteslutas. Man har också hänvi-
sat till en vetenskapligt undermålig rapport i ämnet. Nämnden har 
inte fäst något avseende vid att läkare inte kunnat hitta något fysiskt 
fel på den klagande. 
  
Miljönämnden i Mora och Orsa har okritiskt tagit juridisk och infor-
mationsmässig hjälp i ärendet av en person som hänvisat till under-

http://sv.wikipedia.org/wiki/El%C3%B6verk%C3%A4nslighet�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Noceboeffekt�
http://www.vof.se/visa-folkbildare�
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måliga rapporter och anekdoter. Denne har samarbetat med 2004 års 
Förvillare, docent Olle Johansson. Nämndens felaktiga utredning 
ledde till att man beslöt kräva omriktning av mobiltele-, radio- och 
tevesändare. 
  
Folk som tror sig vara elöverkänsliga upplever i regel verkliga symp-
tom. Men det saknas vetenskapligt stöd för deras tolkning att besvä-
ren beror på elektromagnetiska fält. Orsaken är i stället vanligen 
psykosomatisk. Man gör inte de drabbade en tjänst genom att i strid 
mot medicinsk vetenskap acceptera deras tolkning. 
  
Myndigheters arbete skall vila på vetenskaplig grund och inte på löst 
tyckande. I detta ärende har miljöförvaltningen inte kontrollerat om 
den klagandes påståenden kunde ha någon saklig grund, utan år ef-
ter år drivit ett ärende som aldrig kunde leda någon vart. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så är elöverkänslighet en komplex fråga där ve-
tenskapligt stöd för samband mellan exponering och symtom saknas. 
 
Detta speglar också myndigheternas syn å ena sidan så har Socialsty-
relsen bedömt att Elöverkänsligas riksförbund uppfyller förordning-
ens krav för att få statsbidrag som handikapporganisation. Å andra 
sidan har elsanering som bostadsanpassning har inte ansetts vara en 
stödberättigad åtgärd i rättspraxis 
 
Boverket har inte angivit några normer för byggnader för elöver-
känsliga, stöd för analys av behov finns således ej i Boverkets regel-
verk. 
 
Möjligen skulle Försäkringskassans och sjukvårdens utredningar 
kring överkänslighet kunna användas för att se behov av bostäder-.. 
Dessa är dock omgärdade av sekretess. 
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Kartläggning Strömsunds kommun 
 
Har Strömsunds hyresbostäder fått någon förfrågan om lägenhet an-
passad för någon som uppger sig vara elöverkänslig. 

• SHB har inte fått någon förfrågan om lägenhet anpassad för elöver-
känslighet. 

 
Har Strömsunds kommun fått någon förfrågan om tomt lämplig för 
någon som uppger sig vara elöverkänslig. 

• JA ett fall där vi upplåtit mark för en person som sedan själv ordnat 
med bostad på tomten (Hoting). 

 
Har Strömsunds kommun fått någon förfrågan om bostadsanpass-
ning av bostad för någon som uppger sig vara elöverkänslig. 

• Bostadsanpassningen har de senaste åren haft två ärenden som har 
avslagits och har vandrat hela vägen till regeringsrätten som har 
stöttat kommunens syn att elsanering enligt gällande regler inte är 
att betrakta som bostadsanpassning. 

• Förutom dessa två ärenden är det ingen förekommande fråga. 
 
Har Strömsunds kommun fått någon förfrågan om plats i särskilt bo-
ende anpassad för någon som uppger sig vara elöverkänslig. 

• Biståndsenheten har inte fått förfrågan om särskilt boende där el-
överkänslighet funnits med i bilden. 

 
Har Strömsunds camping fått någon förfrågan om stuga/plats av 
någon som uppger sig vara elöverkänslig. 

• Enligt uppgift har campingen aldrig fått någon fråga om detta. 
 
Övrigt elöverkänsligas behov. 

• Vård- och socialförvaltningen , MAS har vid några tillfälle senaste 
åren kontaktats  gällande sista frågan, elöverkänsligas behov. 

• Rådet för funktionshinderfrågor inte någon gång diskuterat denna 
fråga. 

• I Miljö- och Byggavdelningen finns gamla (mer än 5 år) ärenden 
där personer har åsikter om elöverkänslighet i bostäder och i relation 
till kommunens ÖP.  

 
Med vänlig hälsning 
 
 
xxx 
xxx 
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FRÅN REGIONFÖRBUNDET 
Från: Registrator Regionförbundet Jämtlands län [registrator@regionjamtland.se] 
Skickat: den 4 januari 2013 08:39 
Till: bergs.kommun@berg.se; bracke@bracke.se; kommun@herjedalen.se; 
ragunda.kommun@ragunda.se; krokoms.kommun@krokom.se; Strömsund Kommun; 
kundtjanst@are.se; kommun@ostersund.se 
Kopia: Lena Hallquist 
Ämne: Beslut från Regionförbundets primärkommunala nämnd 
Bifogade filer: Protokollsutdrag PKN 2012-12-03 §39 Motion Fastighet för elöver-
känsliga.docx; 4. 
Protokollsutdrag Krokoms kommun Elöverkänslighet.pdf 
Hej 
Vid sitt sammanträde den 3 december beslutade Primärkommunala nämnden 
att i arbetet med att ta fram ett 
svar på en motion om fastigheter för elöverkänsliga be kommunerna att inven-
tera behovet av sådana 
fastighet och att återkomma till nämnden inför deras sammanträde den 4 febru-
ari 2013. 
Se bilagor. 
Översynen av behovet skickas till James Winoy 
……………………………………………………………….. 

PROTOKOLLSUTDRAG 
§ 39. Medborgarförslag – Fastighet för el- och tekniköverkänsliga 
Dnr RS/2012-873 
Ärendebeskrivning 
Krokoms kommun har fått ett medborgarförslag om att ta fram bostäder för personer 
med 
elöverkänslighet. Fullmäktige i Krokom beslutade att ta med önskemålet i sin vidare 
planering om bostadsförsörjning. Fullmäktige menade också att detta är en fråga som 
berör alla kommuner i länet och att frågan därför också skulle hänföras till primär-
kommunala nämnden. 
Krokom vill att primärkommunal nämnden remitterar frågan till Social vård- och 
omsorgsgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Krokom 2012-10-24 §95 Medborgarförslag – Fastighet för el- och 
tekniköverkänsliga 
Tjänstemannaförslag 
Medborgarförslaget om bostäder för elöverkänsliga överlämnas till Social vård- och 
omsorgsgruppen för beaktande i dess framtida arbete. 
 
YRKANDE 
Gudrun Hansson yrkar ”Medborgarförslaget om bostäder för elöverkänsliga överläm-
nas till respektive kommun för att inventera behovet.”. 
Gudrun Hansson yrkar att kommunernas inventering återrapporteras till primärkom-
munala nämnden. 
 
PROPOSITION 
Ordförande ställer proposition på G Hanssons första yrkande och tjänstemannaförsla-
get och finner yrkande antaget. 
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Ordförande ställer proposition på G Hanssons andra yrkande och finner det antaget. 
 
Primärkommunala nämndens beslut 
1. Medborgarförslaget om bostäder för elöverkänsliga överlämnas till respektive 
kommun för att inventera behovet. 
2. Återrapport till primärkommunala nämnden. 
 
 
KROKOM KF 
 
Kf § 95 Dnr KS 2011-000277  

Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslag - Fastighet för el- och tekniköverkänsliga  

  
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedan-  
stående, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
 
2 I första hand lyfts frågan i till primärkommunala nämnden i  
Regionförbundet, som i sin tur remitterar frågan till Sociala vård- och  
omsorgsgruppen, SVOM.  
3 Gruppen ”Framtidsboende för äldre” tar, i sitt framtida arbete, medbor-
gar- förslaget i beaktande.  

Bakgrund  
______________  

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om att kommu-
nen skall tillhandahålla ett boende helt anpassat för personer med elöver-
känslighet.  
Kommunen har en skyldighet enligt bostadsförsörjningslagen (Lag BFL 
2002:104) att planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar 
för alla i kommunen att leva i goda bostäder.  
Uppenbart är att det ordinarie bostadsbeståndets utformning i kommunen 
inte tillgodoser det behov som elöverkänsliga personer har. Förslagsställa-
ren kräver en fastighet fri från teknik, elsanerad, helst betonghus i Ås.  
Då det inte är så många personer som lider av elöverkänslighet, i varje 
kommun, är det viktigt att frågan blir en länsangelägenhet.  
Förslag till svar  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att detta medborgarförslag, likt andra 
förslag om bostadsförsörjning, ska tas med som underlag då kommunen 
går vidare med sin planering. Detta för att skapa förutsättningar för att 
kunna erbjuda alla i kommunen möjligheter att leva i goda bostäder. 
 
Kf § 95 (forts) Dnr KS 2011-000277  

Underlag för beslut  
Medborgarförslag - Fastighet för el- och tekniköverkänsliga  

Medborgarförslag 29 september 2011  
Tjänsteutlåtande, gruppen ”Framtidsboende för äldre”  
Samhällsbyggnadsnämnden 18 september 2012, § 73  
Utlåtande 28 september 2012  



  

 
 
2013-01-22 

  
 
 

Kommunchefen   
     

  
Strömsunds Kommun 

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

 

Kommunstyrelsen 9 oktober 2012, § 147  
Yrkanden/förslag  
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget.  
Propositionsordning  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige be-
svara medborgarförslaget med texten som står under rubriken ”Förslag till 
svar”. Fullmäktige föreslås även lyfta frågan, i första hand, till primärkom-
munala nämnden i Regionförbundet, som i sin tur remitterar frågan till So-
ciala vård- och  
omsorgsgruppen, SVOM. Gruppen ”Framtidsboende för äldre” tar, i sitt 
framtida arbete, medborgarförslaget i beaktande.  
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäkti-
ge bifaller det.  
_____  
Kopia Förslagsställaren  
Primärkommunala nämnden, Regionförbundet  
Gruppen ”Framtidsboende för äldre”  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-02-26  20  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 60 

Information om ärendehantering 

Processledare Gunilla Mellgren informerar om arbetet med att jämställd-
hetsintegrera arbetet i kommunen och arbetet med att kvalitetssäkra 
ärendehanteringen i kommunen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____  
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-02-26  21  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 61 

Översiktsplanearbetet 

Susanne Hansson och Jan-Olof Andersson informerar om arbetet med 
översiktsplanen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
_____  
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2013-02-26  22  
     

     

Justering (sign) 
 

  

§ 62 

Delegationsbeslut 

a) Ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyfts delegationsbeslut om finansi-
ella transaktioner (nr 90/2012) 
 
 Dnr 2012.18 510 
 
b) Utredningschef Stig Willmans delegationsbeslut om parkeringstillstånd 
(nr 1-5/2013) 
 
c) Arbetsutskottets delegationsbeslut §§ 1-46 2013. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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Justering (sign) 
 

  

§ 63 

Delgivningar 

  
a) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov: 
 
Budget 2013  300 000:- 
Anvisat t.o.m. § 44/2013 -  91 000:- 
 
Kvarstår  209 000:- 
 
 
b) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående 
medel i kommunstyrelsens utvecklingspott: 
 
Budget 2013  1000 000:- 
Anvisat t.o.m. § 44/2013 -  250 000:- 
 
Kvarstår  750 000:- 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____  
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